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 جملة آداب الفراهيدي

 يف كتاب طرح التثرية يف شرح التقرية علم الثيان
رعة  (هـ806)للحافظ العراقي املتوفى سنة

ُ
واتنه أتي ز
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 ىطمت الحمد هلل رب العالميف ، كالصالة كالسالـ عمى النبي خير البشر ما
 لو كأصحابو المياميفآالغمائـ بتيتاف المطر، كىدلت الحمائـ بأفناف الشجر، كعمى 

 :كبعد الغرر ،
 الكافي مف الدرس البالغي ، إذ فمـ ينؿ الحديث النبكم الشريؼ قسطو

 فكرة تناكؿ ا كانت تراكدفقدانصبت جؿ الدراسات البالغية عمى القرآف الكريـ ، ؼ
طرح ) عمى كتاب االختيار ، فكقع  منذ زمفمكضكع في الحديث النبكم الشريؼ

                                                   

( ) المباحث البالغية في كتاب طرح التثريب في شرح  )البحث مستؿ مف رسالة ماجستير بعنكاف
لمطالب غساف عمكاف خمؼ  ( ( ىػ826ت )كابنو أبي زرعة  ( ىػ806ت)التقريب لمحافظ العراقي 

 .جامعة تكريت – كمية التربية / بإشراؼ األستاذ المساعد الدكتكر محمد خميؿ إبراىيـ 
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 جملة آداب الفراهيدي

 فيك  ،، كذلؾ لما ليذا الشرح مف قيمة عممية أصيمة (التثريب في شرح التقريب
 مف المكضكعات البالغية القيمة يحتكيو فضالن عمامكسكعة لغكية كنحكية كفقيية 

كلما كاف  فقد أحاط مؤلفو بعمكـ عصره كآراء شيكخو كسالفيو ، ، المبثكثة في ثناياه
 نا تككؿ فيما يخص الجانب البالغيىذا الكتاب لـ ينيض لدراستو أحد مف الباحثيف

لنبدأ مشكارا مع ىذا الكتاب كشارحيو بعمـ مف أىـ عمكـ البالغة أال عمى اهلل تعالى 
 .كىك عمـ البياف 

 في كتاب طرح التثريب في عمـ البياف : )البحثفكاف عنكاف 
 0( شرح التقريب

 أمَّا  خاتمة ،ختميا يسبقيا تمييد كتمباحث ثالثة إلى البحث ناكقد قسـ
الحافظ العراقي ك ) شارٌحيف كحياتيما اؿعف :األكؿ :  عمى قسميف التمييد فقد جاء
في تعريؼ عمـ البياف مف  الثاني القسـكجاء  ، فالشرح مشترؾ ليما ، (ابنو أبي زرعة

 .حيث المغة كاالصطالح 
المجاز  الثاني المبحث كتناكؿ .بالتشبيو كأقسامو ختص ا األكؿ ؼالمبحثأما 

في الكناية كأقساميا ، : األكؿ : فكاف عمى قسميف  الثالث المبحث أما .كأقسامو 
. في التعريض : كالثاني 

ىذا ما كفقنا إليو اهلل سبحانو كتعالى أف نقدمو لمقارئ ، فإف : كختاما نقكؿ 
ف كانت األخرل فحسبنا أننا اجتيدنا ما استطعنا كهلل الحمد  أصبنا فمف اهلل كحده ، كا 

 .أكال كآخرا ، كصمى اهلل تعالى عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
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 جملة آداب الفراهيدي

انزًٓيد 
ني انزعسيف ثبل -1

ّ
ضبزح

 
: (األة)احلبفظ انعساقي : أٔال
: امسّ ٔكُيزّ ٔنقجّ ٔحيبرّ -1

ىك عبد الرحمف بف الحسيف بف عبد الرحيـ بف أبي بكر بف إبراىيـ الميراني 
. ( )المكلد  ، العراقي األصؿ،الكردم ، الرازياني
  ()كلد سنة خمس كعشريف كسبعمائة 

 كاف أبكه مف بمدة يقاؿ ليا رازياف مف ،
،كعرفت أسرة الحافظ بالصالح كالتقكل كالزىد، ككاف ألسالفو ()قرل أربؿ شماؿ العراؽ

 ككانت أمو صالحة 0()مآثر كمناقب ، فقد كاف كالده مختصا بخدمة الصالحيف 
.  ()عابدة صابرة قانعة مجتيدة في أنكاع القربات 

- رزقو اهلل بأكالد ىـ ثمرة ىذه األسرة المباركة ، منيـ أحمد أبك زرعة ،  
 0()-كسيأتي الكالـ عميو الحقا 

: ضيٕخّ  -2
تمقى الحافظ العراقي العمكـ الشرعية منذ نشأتو األكلى مف أفكاه المشايخ 

: كالعمماء األجالء ، فاجتمع لو عدد كبير مف الشيكخ مف أىميـ
اإلماـ الحافظ قاضي القضاة عمي بف عثماف بف إبراىيـ المارديني ، المشيكر  -1

 0 () (ىػ749ت) (ابف التركماني)ب
 0() (ىػ749)، (ابف البابا)شياب الديف أحمد بف أبي الفرج، المشيكر بػ -2

الشيخ المسند المعمر صدر الديف أبك الفتح محمد بف محمد بف إبراىيـ الميدكمي  -3
 0  () (ىػ754)المصرم ،
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 جملة آداب الفراهيدي

: رالييرِ  -3
اجتمع لمحافظ العراقي عدد كبير مف التالميذ ، كذلؾ لكثرة عممو فقد درس 

: كأخذ عنو الفضالء مف كؿ مذىب مف أىميـ 
اإلماـ برىاف الديف أبك اسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف أيكب األبناسي - 1

   . ()(ىػ802ت)
 . ()اإلماـ الحافظ نكر الديف أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي - 2
 0  ()كلده أبك زرعة - 3
: يؤنفبرّ  -4

مؤلفات الحافظ العراقي كثيرة جدا ، كلكف األمر المؤسؼ أف أكثر مصنفاتو 
: ضاعت كلـ تصؿ إلينا إال أسماؤىا ، أىميا

 0 ()أجكبة ابف العربي - 1
 0() إحياء القمب الميت بدخكؿ البيت- 2
 0 ()األلفية في غريب القرآف - 3
 0 ()في عمـ الحديث(التبصرة كالتذكرة)األلفية المسماة بػ- 4
 0()ترجمة األسنائي - 5
طرح التثريب كلـ يكممو ، فأكممو )تقريب األسانيد كترتيب المسانيد، كشرحو في - 6

 0 () (كلده أبك زرعة
 0 ()شرح تقريب النككم-7

 ()العدد المعتبر في األكجو التي بيف السكر - 8
 0 ()القرب في محبة العرب- 9

 0 ()نظـ االقتراح - 10
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 جملة آداب الفراهيدي

: ٔفبرّ  -5
(  806)يكـ األربعاء الثامف مف شعباف سنة ست كثمانمائة- رحمو اهلل- تكفي 

 ككانت جنازتو مشيكرة ، كصمى عميو الشيخ 0كلو مف العمر إحدل كثمانكف سنة
 0 ()  كدفف خارج القاىرة0شياب الديف الذىبي 

  (اثٍ احلبفظ)أثٕ شزعخ انعساقي :صبَيب 
:  امسّ ٔكُيزّ ٔنقجّ -1

أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف  ))ىك 
 ،كنيتو أبك زرعة ، كلقبو كلي ()( (إبراىيـ الكردم الرازياني ثـ المصرم الشافعي

 . () (ابف العراقي)الديف ، كقد اشتير بيما كبػ
:  حيبرّ َٔطأرّ انعهًيخ -2

 حفظ القرآف كعددا  ،()كلد سنة اثنتيف كستيف كسبعمائة ، في مدينة القاىرة 
مف المختصرات في الفنكف كقرأ بنفسو كفيـ الفف ، كاشتغؿ بالفقو كالعربية كالمعاني 

 ، ()كالبياف ، فضال عف الحديث كعمكمو ، كألؼ المؤلفات مختصرا  كشارحا 
كاشتير بالتدريس ، ثـ كلي القضاء األكبر في الديار المصرية كعزؿ عنو آخر 

 0()حياتو
: ضيٕخّ -3

 تمقى أبك زرعة العمـ مف أفكاه العمماء األفاضؿ في عصره ، أشيرىـ
:  كالده ، كممف أخذ عنيـ 

 0() (ىػ769ت)شياب الديف أحمد بف لؤ لؤ بف النقيب ،  -ُ
 0 () (ىػ777ت)بياء الديف محمد بف عبد البر السبكي ،  -ِ
: ٔيٍ أضٓسْى : رالييرِ -4
 0() (ىػ783ت)شرؼ الديف يعقكب المغربي ،  -ُ
 0 () (ىػ832ت)تقي الديف محمد بف أحمد الفاسي ،  -ِ
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 جملة آداب الفراهيدي

 0() (ىػ840ت)شياب الديف أحمد بف أبي بكر البكصيرم ، -ّ

: يؤنفبرّ  -5
تجاكزت مصنفات أبي زرعة الخمسيف مصنفا ، ككانت في عمكـ متعددة ،  

: منيا 
 0()األجكبة المكية عمى األسئمة المكية   -ُ

 0() األطراؼ بأكىاـ األطراؼ -ِ

 0() تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ- 3

 0()الدليؿ القكيـ عمى صحة جمع التقديـ - 4
 0 ()الذيؿ عمى الكاشؼ لمذىبي - 5

  .()شرح البيجة في الفقو - 6

 0()شرح الصدر بذكر ليمة القدر - 7

  .()شرح نظـ االقتراح لكالده - 8

 .()فضؿ الخيؿ كما فييا مف الخير كالنيؿ - 9

 0()نكت األطراؼ  - 10
: ٔفبرّ  -6

مرض أبك زرعة بالطحاؿ ، فتداكل بشرب الخؿ ، فعكفي ، ثـ مرض مرة 
أخرل فظنو الطحاؿ ، فتداكل بالخؿ، فإذا بو كجع الكبد، فحمي كبده، كعالجو األطباء 

رحمو - مدة مف الزمف تزيد عف شيريف ، ثـ عرض لو كعؾ كحمى عظيمة ، فمات
مبطكنا شييدا آخر يكـ الخميس السابع كالعشريف مف شعباف سنة ست كعشريف - اهلل

مِّيى عميو صبيحة يكـ الجمعة 0 ()كعمره ثالث كستكف سنة  (826)كثمانمائة  كصي
باألزىر في مشيد حافؿ شيده خمؽ مف األمراء كالقضاة كالعمماء كطمبة العمـ ،كدفف 

 0 ، رحميما اهلل تعالى ()إلى جانب كالده 
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 جملة آداب الفراهيدي

 عهى انجيبٌ -2

 :انجيبٌ نغخ
 كالبيف مف الرجاؿ 000باف الشيء كأباف كتبيف كاستباف )):قاؿ الخميؿ

 0 ()((الفصيح
الباء كالياء كالنكف أصؿ كاحد كىك بعد الشيء )):كقاؿ ابف فارس

 0()((كانكشافو

 000البياف ما بيف بو الشيء مف الداللة كغيرىا )):أما ابف منظكر فقاؿ
 كالبياف إظيار المقصكد بأبمغ لفظ 000كالبياف الفصاحة كالمسف ككالـ بيف فصيح 

 0 ()((كىك الفيـ كذكاء القمب
 :انجيبٌ اصطالحب

تحدث العمماء المتقدمكف في مصنفاتيـ عف ىذا المصطمح البالغي ككاف في 
 ، لكف تعاريفيـ كانت ()كعبد القاىر الجرجاني (ىػ386ت)مقدمتيـ الجاحظ،كالرماني

ىك معرفة )):تدكر في المعنى المغكم في الغالب ، إلى أف جاء السكاكي فعرفو بقكلو
إيراد المعنى الكاحد في طرؽ مختمفة ، بالزيادة في كضكح الداللة عميو ، كبالنقصاف 

كتبع 0 ()((ليحترز بالكقكؼ عمى ذلؾ عف الخطأ في مطابقة الكالـ لتماـ المرد منو
 ، كلـ يخرج الدارسكف ()القزكيني السكاكي فيما ذىب إليو في تعريؼ البياف 

 . ()المتأخركف كالمعاصركف عمف سبقيـ مف العمماء فيما كقفت عميو
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 جملة آداب الفراهيدي

 ادلجحش األٔل
 انزطجيّ
 :أقسبو انزطجيّ يف طسػ انزضسيت

تطرؽ الشارح إلى التشبييات المكجكدة في األحاديث النبكية كخصيا بالعناية 
كالشرح كالتكضيح كلكنو لـ يكف متأثرا بالعمماء الذيف فصمكا في التشبيو كحددكا أنكاعو 

نما كاف يكتفي بشرح التشبييات دكف تسمية أنكاعيا إال في مكاضع قميمة كسنقؼ  كا 
 0عمى ما كقؼ عميو إف شاء اهلل تعالى 

 :انزطجيّ ادلفسد:أٔال 
 :كينقسـ إلى 0 ()ىك ما كاف كجو الشبو فيو صفة مفردة 

 (انزبو)انزطجيّ ادلسسم ادلفصم أٔ -1
 ، ()((التشبيو التاـ أف يذكر المشبو كالمشبو بو)):عرفو ابف األثير فقاؿ

كسمي مرسال مفصال لكجكد األداة ككجو الشبو معا ،كمف أمثمة ىذا النكع قكلو 
(((:) اًحبً  مىثىؿي  إنَّمىا اًحبً  كىمىثىؿً  اٍلقيٍرآفً  صى ًبؿً  صى مىٍييىا عىاىىدى  إفٍ  اٍلميعىقَّمىةً  اإلًٍ  أىٍمسىكىيىا عى

فٍ   0 ()((ذىىىبىتٍ  أىٍطمىقىيىا كىاً 
الميعىٌقمة بضـ الميـ كفتح العيف الميممة كالقاؼ كتشديدىا ىي )):قاؿ الشارح

المشدكدة بالعيقيؿ بضـ العيف كالقاؼ كىك جمع ًعقاؿ بكسر العيف كالمراد بو الحبؿ 
 شبو درس القراف كاستمرار تالكتو بالعقاؿ الذم يمنع البعير 0الذم تشد بو ركبة البعير

 فما داـ الدرس مكجكدان فالحفظ مستمر، كما داـ العقاؿ مكثكقان فالبعير ،مف الشراد
محفكظ، كخص اإلبؿ بالذكر ألنيا أشد الحيكانات االنسية شرادان كنفكرا كتحصيميا بعد 

 0 () ((نفكرىا أشؽ كأصعب مف تحصيؿ غيرىا بعد نفكره 
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 جملة آداب الفراهيدي

لى ىذا المعنى ذىب ابف حجر كالعيني كالمناكم كالزرقاني في تكجيو  كا 
اإلبؿ :))(ىػ1057ت) ،كقاؿ محمد عمي بف محمد الشافعي () الحديث الشريؼ

أم بالربط  (إف عاىد عمييا) أم المربكطة بالعقاؿ كبيف كجو شبيو بقكلو 000المعقمة 
ف أطمقيا)  0 ()((أم بفؾ العقاؿ عنيا ذىبت(أمسكيا،كا 

نالحظ في ىذا الحديث النبكم أف الصكرة كاممة اإليضاح تؤدم المعنى كامالن 
 (الكاؼ)دكف غمكض فال يمتبس عمى السامع المقصكد مف التشبيو ،فذكر األداة كىي

مف جية  (اإلبؿ المعقمة)كالمشبو بو كىك (صاحب القرآف)يميز بيف المشبو كىك قكلو
مف جية أخرل يدؿ عمى أف  (السيطرة كالقدرة عمى الشيء)كذكر كجو الشبو كىك 

 0المشبو قائـ في الصفة المذككرة فحسب 
 :انزطجيّ انجهيغ -2

ىك ما حيذؼ منو األداة ككجو الشبو كسبب ىذه التسمية أف ذكر الطرفيف فقط 
 0 ()يكىـ اتحادىما كعدـ تفاضميما فيعمك المشبو إلى مستكل المشبو بو 

(( كىاألىٍرضً  ، السَّمىكىاتً  نيكري   المَّوي )):كمف أمثمة ىذا النكع قكلو تعالى 
 0()[ 35:النكر]

شبو ىداه بالنكر )):بيف الشارح المراد مف التشبيو في ىذه اآلية الكريمة إذ قاؿ
كلـ يشبيو بالضياء فأجيب عنو بأنو لك شبيو بالضياء لـز أف ال يضؿ أحد بخالؼ 

 0() ((النكر كضكء القمر فانو يقع معو الضالؿ لمف أراد اهلل تعالى ذلؾ منو
ففي ىذه اآلية الكريمة يحتمؿ أف يككف الكالـ عمى الكناية بمعنى أف ما 

يحصؿ مف ىداية لمبشر فيي مف اهلل ألف تعالى ىك اليادم أصال ن كبما أف الحقيقة 
 0كالمجاز كالىما مراد في الكناية فالتعبير ىنا أقرب إلى الكناية كاهلل أعمـ 

كقد حمؿ الكثير مف العمماء ىذه اآلية عمى التشبيو فقاؿ ابف عطية 
 نيكري   المَّوي :)كجدنا اهلل تعالى شبو ىداه كلطفو بخمقو بالنكر فقاؿ :))(ىػ542ت)

 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  11 

 

 جملة آداب الفراهيدي

كىذا يقتضي أف النكر أعظـ ىذه األشياء كأبمغيا في الشركؽ  (كىاألىٍرًض  ، السَّمىكىاتً 
ال فمـ ترؾ التشبيو إال عمى الذم ىك كعدؿ إلى األقؿ الذم ىك النكر  (الضياء)كا 

 نيكري  المَّوي )أف تقكؿ إف لفظة النكر أحكـ كأبمغ في قكلو : فالجكاب عف ىذا كاالنفصاؿ
كذلؾ أنو تعالى شبو ىداه كلطفو الذم نصبو لقكـ ييتدكف ،  (كىاألىٍرضً  ، السَّمىكىاتً 

كآخريف يضمكف مع النكر الذم ىك أبدان مكجكد في الميؿ كأثناء الظالـ كلك شبيو 
 ، كعمى نفس ىذا المعنى حمميا أبك حياف ()((بالضياء لكجب أف ال يضؿ أحد

 0 ()(ىػ745ت)األندلسي 
جاء في ركاية أخرجيا ابف جرير  :))(ىػ1270ت)كقاؿ شياب الديف اآللكسي 

() اهلل نكر السمكات كاألرض يدبر األمر فييما، : أنو فسر النكر بالمدبر فقاؿ
 0 ()((كركم ذلؾ عف مجاىد أيضا، كجعؿ ذلؾ بعضيـ مف التشبيو البميغ 

مىى كىالدُّدخيكؿى   إيَّاكيٍـ ( :)))كمنو أيضا قكلو ارً  ًمفٍ  رىجيؿه  فىقىاؿى  النِّسىاءً  عى  األىٍنصى
ٍمكى  أىفىرىأىٍيت المَّوً  رىسيكؿى  يىا:  ٍمكي  : قىاؿى  ؟ اٍلحى  0 ()((اٍلمىٍكتي  اٍلحى

 في المكت يشبو أخيو زكجة عمى دخكلو أم )):ذكر الشارح قكؿ القرطبي
نما ،التحريـ معمكـ محـر فيك أم ،كالمفسدة االستقباح  ذلؾ عف الحذر في بالغ كا 

 كأنو حتى ذلؾ لفيـ ال كالزكجة الزكج جية مف ذلؾ في الناس لتسامح بالمكت كشبيو
 كالحرب المكت األسد العرب قكؿ مخرج ىذا كخرج ،عادة المرأة مف بأجنبي ليس

 مكت إلى يفضي المرأة عمى كالحـ دخكؿ ككذلؾ المكت إلى يفضي لقاؤه أم المكت
 0()((معو زنت إف برجميا أك الزكج غيرة عند بطالقيا مكتيا إلى أك الديف

يجكز أف يككف شبو الحمك بالمكت باعتبار كراىتو )):كقاؿ ابف دقيؽ العيد 
 0 ()((لدخكلو، كشبو ذلؾ بكراىة دخكؿ المكت 
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 :انزطجيّ انضًُي  -3
ىك تشبيو ال يكضع فيو المشبو كالمشبو بو في صكرة مف صكر التشبيو 

المعركفة بؿ يممحاف في التركيب كىذا النكع يؤتى بو ليفيد أف الحكـ الذم أسند إلى 
  .()المشبو ممكف 

نما  لـ يصرح الشارح بيذا النكع مف التشبيو مف خالؿ عرضو لألحاديث كا 
إذ  ()ذكر عبارات تكحي بأنو قصد ىذا النكع كما في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة 

اءى  )): قاؿ مَّى النًَّبيِّ  إلىى فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  رىجيؿه  جى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى لىدىتٍ  اٍمرىأىًتي إفَّ  فىقىاؿى  كى  كى
منا دى  غيالى ٍمره  قىاؿى  ؟ أىٍلكىانييىا فىمىا قىاؿى  نىعىٍـ  قىاؿى  ؟ إًبؿو  ًمفٍ  لىؾ ىىؿٍ  قىاؿى  أىٍسكى  ًفييىا ىىؿٍ  قىاؿى  حي
 : قىاؿى  ًعٍرؽه  نىزىعىوي  يىكيكفى  أىفٍ  عىسىى قىاؿى  ؟ ذىًلؾى  أىتىاهي  أىنَّى : قىاؿى  .لىكيٍرقنا ًفييىا إفَّ  قىاؿى  ؟ أىٍكرىؽي 
 0()((ًعٍرؽه  نىزىعىوي  يىكيكفى  أىفٍ  عىسىى كىىىذىا

 ، كىذا () ((فيو ضرب األمثاؿ كتشبيو المجيكؿ بالمعمكـ)): قاؿ الشارح 
القكؿ يكحي بأف التشبيو ضمني ،ألف مف سماتو أف المشبو يثير فكرة فييا غرابة 

نما يحتاج في القبكؿ بيا إلى إعماؿ الفكر  كادِّعاء فال يسٌمـ بيا القارئ تسميمان مبادران كا 
  .()ككجكد دليؿ يقنعو كيرسخ اعترافو بيا 

نما يممح ضمنان ففي قكلو  ففي ىذا الحديث لـ ييصٌرح بالمشبو كالمشبو بو كا 
نزعو عرؽ داللة عمى التشبيو بيف أصؿ النسب كعرؽ الشجرة كأنو شبو الشيء 

: المجيكؿ بالشيء المعمكـ كىك عرؽ الشجرة كقد كضح الشارح العالقة بينيما بقكلو 
المراد بالعرؽ ىنا األصؿ مف النسب تشبييان بعرؽ الشجرة كمنو قكليـ فالف معرؽ ))

 . ()( (في النسب 
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 :انزطجيّ انزًضيهي:صبَيب
كأعمـ أف التشبيو متى كاف كجيو كصفا غير حقيقي ، )):عرفو السكاكي  بقكلو

 0 ()((ككاف منتزعا مف عدة أمكر خص باسـ التمثيؿ 
 : انزطجيّ انزًضيهي يف طسػ انزضسيت

 ( :)))في قكلو  (طرح التثريب)كرد ىذا النكع مف التشبيو عند الشارح في 
ثىًمي اءىتٍ  فىمىمَّا نىارنا اٍستىٍكقىدى  رىجيؿو  كىمىثىؿً  مى ٍكلىوي  مىا أىضى عىؿى  حى  الًَّتي الدَّكىابُّد  كىىىًذهً  اٍلفىرىاشي  جى
عىؿى  ًفييىا يىقىٍعفى  النَّارً  ًفي يىقىٍعفى  يىٍغًمٍبنىوي  يىٍحًجزيىيفَّ  كىجى ٍمفى  كى ٍـ  قىاؿى  ، يىتىقىحَّ ثىًمي فىذىًلكي ثىميكيٍـ  مى مى  أىنىا كى
ذي  ًزكيٍـ  آخي جى  تيٍقًحميكفى  فىتىٍغًمبيكًني النَّارً  عىفٍ  ىىميَـّ  النَّارً  عىفٍ  ىىميَـّ  النَّارً  عىفٍ  ىىميَـّ  النَّارً  عىفٍ  ًبحي
 0 () ((ًفييىا

 كسمـ عميو اهلل صمى أنو الحديث  مقصكد)):ذكر الشارح قكؿ النككم فقاؿ
 عمى كحرصيـ اآلخرة نار في كشيكاتيـ بمعاصييـ كالمخالفيف الجاىميف تساقط شبو

 نار في الفراش بتساقط منيـ المنع مكاضع عمى كقبضو إياىـ منعو مع ذلؾ في الكقكع
 ذلؾ في ساع نفسو ىالؾ عمى حريص فكالىما تمييزه كضعؼ ليكاه الدنيا
 0 ()((بجيمو

نالحظ في ىذا الحديث أف كجو الشبو صكرة منتزعة مف متعدد فالتشبيو كقع 
يدعكىـ إلى اليداية كبيف الرجؿ الذم استكقد النار  ()بيف حاؿ الناس كالرسكؿ 

لتضيء لو الطريؽ فآخذ الفراش بالتيافت فييا كالجامع بيف الطرفيف أف الناس كما 
تزيف ليـ أنفسيـ مف التمادم في الطغياف كالظمـ كاتباع الممذات كالفراش الذم يطير 
حكؿ النار ليمعب فيك لكثرة المعب يسقط في النار كمف المعمكـ أف الفراش يضرب بو 

 0 () ((أطيش مف فراشة )):المثؿ لمحماقة فيقكلكف 
شبو اإلنساف الجاىؿ كالعاصي بالفراش ألف الفراش كمما رأل  ()فالرسكؿ 

ناران أسرع إلييا لطيشو، كاإلنساف الطائش كذلؾ إذا كجد طريقا لمشيكة سارع إليو حتى 
ييمؾ فيككف مصيره إلى نار جينـ فيحترؽ فييا كما يحترؽ الفراش في نار جينـ كاهلل 

 0تعالى أعمـ 
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 ادلجحش انضبَي
 اجملبش

 :أقسبو اجملبش عُد انجالغيني 
قسـ عمماء البالغة المتقدمكف المجاز عمى قسميف ، قاؿ عبد القاىر 

مجاز مف طريؽ المغة، كمجاز مف : كاعمـ أف المجاز عمى ضربيف )):الجرجاني 
، فالمجاز العقمي يعتمد عمى اإلسناد ، كالمجاز المغكم ()((طريؽ المعنى كالمعقكؿ

ما يقكـ : ما كانت العالقة بيف معنييو المشابية فيك االستعارة ، كالثاني: األكؿ: نكعاف
عمى صمة أك مالبسة مف المالبسات كىك المجاز المرسؿ ،كعمى ىذا سار عمماء 

 0 ()البالغة في تقسيـ المجاز
 :االسزعبزح: أٔالًال 

أف تذكر أحد طرفي التشبيو كتريد بو الطرؼ اآلخر ،  )): االستعارة ىي
مدعيا دخكؿ المشبو في جنس المشبو بو، داالن عمى ذلؾ بإثباتؾ لممشبو ما يخص 

 0 ()((المشبو بو
 :أقسبو االسزعبزح يف طسػ انزضسيت

كقؼ الشارح عمى ىذا المكف البالغي في األحاديث النبكية الشريفة كأكرد لو 
أمثمة كثيرة كقاـ بشرحيا كتكضيحيا فضال عما ذكره مف األمثمة التي ذكرىا العمماء 

كقاـ بالتعميؽ عمييا ، إال أنو لـ يكف يحدد نكع االستعارة الكاردة في الحديث إنما 
يكتفي بشرحيا كذكر المستعار أك المستعار منو ، عميو سنضع لكؿ نكع منيا عنكانان 

 0خاصان 
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 : االسزعبزح انزصسحييخ األصهيخ -1
مصرح بيا كمكنى : اعمـ أف االستعارة تنقسـ إلى)):عرفيا السكاكي بقكلو 

ىك أف يككف الطرؼ المذككر مف طرفي التشبيو ىك المشبو : عنيا،كالمراد باألكؿ
 0()((بو

في الحديث الذم ركتو –صمى اهلل عميو كسمـ - فمف أمثمة ىذا النكع قكلو
كىاًحًبي فىيىٍأًتيًني ًباٍلبىنىاتً  أىٍلعىبي  كيٍنت)): قالت  (رضي اهلل عنيا)عائشة  ؿى  فىًإذىا صى  دىخى
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ٍرفى  كى ذيىيفَّ  ًمٍنوي  فىرى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىيىٍأخي مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  كى

 0 () ((إلىيَّ  فىيىريدُّدىيفَّ 
 كأضيفت الجكارم كىف بنت جمع  البنات)):ذكر الشارح قكؿ القرطبي فقاؿ

 بيا كيمعبف يصنعنيا المكاتي ألنيف البنات بو تمعب ما كىك لعبة جمع كىي المعب إلى
 الصكرم التشبيو محاسف مف بذلؾ كتسميتيف المعب نفس ىنا بالبنات المراد قمت

 0 ()((أسدا الحائط في المنقكش كتسميتو
ىي المعب كالصكر تشبو الجكارم التي :البنات )):كقاؿ القاضي عياض 

 0 () ((يمعب بيا الصبايا 
نما ىك استعارة تصريحية  أصمية  كىذا الكالـ ليس مف التشبيو المعركؼ كا 

 0المشبية بالبنات  (جمع لعبة)كمعناىا كنت ألعب بالمعب 
 النًَّبيَّ  أىفَّ )) (رضي اهلل عنيا)كمف أمثمة ىذا النكع ما ركتو أـ المؤمنيف عائشة 

مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ٍكتى  سىًمعى  كى  أىبيك أيكًتيى  لىقىدٍ  فىقىاؿى  يىٍقرىأي  كىىيكى  األىٍشعىًرمِّ  ميكسىى أىًبي صى
د آؿً  مىزىاًميرً  ًمفٍ  ميكسىى  0 ()((دىاكي

كالمراد بالمزمار ىنا الصكت الحسف كأصمو اآللة التي يزمر )):قاؿ الشارح
 0  ()((بيا، شبو حسف صكتو كحالكة نغمتو بصكت المزمار
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الشارحكف أردكا منو حسف الصكت  {مف مزامير آؿ داكد} )):كقاؿ ابف حجر
بؿ مراده فكؽ ذلؾ ،كىك أف المزامير في الزبكر حمت محؿ السكر مف :فقط قمت

القرآف، فترل فيو في مبدأ كؿ حمد مزمكرة مزمكرة ، كما يكتب في القرآف السكرة 
ذف ليس التشبيو عمى معنى حسف  السكرة فالمزمكرة في الزبكر كالسكرة مف القرآف ، كا 

 0 ()((الصكت فقط
كالمشبو بو  (الصكت)فاالستعارة تصريحية أصمية ألف المشبو محذكؼ كىك 

 . (المزمار)مذككر كىك 
 :االسزعبزح انزصسحييخ انزجعيخ  -2

عف رسكؿ  ()كمف أمثمة االستعارة التصريحية التبعية ما ركاه جابر
مىى اٍلقىاًدري  ىيكى  قيؿٍ  } نىزىلىتٍ  لىمَّا (:)))اهلل ٍـ  يىٍبعىثى  أىفٍ  عى مىٍيكي ذىابنا عى  ، ()  {فىٍكًقكيٍـ  ًمفٍ  عى
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ٍـ  تىٍحتً  ًمفٍ  أىكٍ  } نىزىلىتٍ  فىمىمَّا ، ًبكىٍجًيؾ أىعيكذي  كى ًمكي { أىٍرجي
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ٍـ  أىكٍ  } نىزىلىتٍ  فىمىمَّا ؛ ًبكىٍجًيؾ أىعيكذي  كى  ًشيىعنا يىٍمًبسىكي

ييًذيؽى  كيٍـ  كى في  ىىًذهً  قىاؿى  { بىٍعضو  بىٍأسى  بىٍعضى  0 ()((أىٍيسىري  أىكٍ  أىٍىكى
قيرلء شاذان ييمبسكـ بضـ أكلو مف المبس فيي عمى ىذا استعارة )):قاؿ الشارح

 ،كعمى ىذا المعنى حمميا ابف عطية كأبك ()((مف المباس كالمعنى أف يمبسكـ الفتنة
 0 ()حياف األندلسي

شبيت إحاطة : كفي إجراء ىذه االستعارة عمى طريؽ أىؿ البالغة نقكؿ 
عمى سبيؿ  (يمبسكـ)الفتنة لإلنساف مف كؿ جانب باإللباس كاشتؽ مف اإللباس 

مكجكد  (يمبسكـ-اإللباس)االستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية الف المشبو بو 
 0في الكالـ كمصرح بو كسميت تبعية ألنيا جرت في الفعؿ بالتبع لممصدر 
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البأس القتؿ كما  )): كفي الحديث نفسو ىناؾ استعارة أخرل قاؿ الشارح
ألف الذكؽ مف أعظـ الحكاس كىي  (اإلذاقة )أشبيو مف المكاره كاستعار لو لفظ 
 0 () ((استعارة مستعممة في كالـ العرب 

ففي ىذا الحديث الشريؼ شبو إحاطة الناس بالفتف بإحاطة الثكب بالبدف 
 0فاالستعارة تصريحية تبعية أيضا كاهلل تعالى أعمـ 

 :االسزعبزح ادلكُيخ  -3
ؿَّ  عىزَّ  رىبِّيىا إلىى النَّاري  اٍشتىكىتٍ (:)))كمنو قكلو  ا بىٍعًضي أىكىؿى  فىقىالىتٍ  كىجى  بىٍعضن

نىفىسه  الشِّتىاءً  ًفي نىفىسه  ًبنىٍفسىٍيفً  لىيىا فىأىًذفى  ٍيؼً  ًفي كى رِّ  ًمفٍ  يىكيكفي  مىا فىأىشىدُّد  الصَّ  فىٍيحً  ًمفٍ  اٍلحى
ـى  يىنَّ  0 ()((جى

النفىس بفتح الفاء أصمو لإلنساف كذكات الركح كىك خارج مف )):قاؿ الشارح
الجكؼ كداخؿ إليو مف اليكاء ، فشٌبو الخارج مف حرارة جينـ كبردىا إلى الدنيا بالنفس 

 0()((الذم يخرج مف جكؼ اإلنساف
مكجكد  (مشبو)فاالستعارة ىنا مكنية أصمية ألنو شبو اليكاء الخارج منيا 

 0محذكؼ فاالستعارة مكنية أصمية (مشبو بو)بالنفس الذم يخرج مف جكؼ اإلنساف
 :االسزعبزح انزًضيهيخ  -4

ىي لفظ مركب استعمؿ في غير ما كضع لو لعالقة المشابية ، مع قرينة 
مانعة مف إرادة المعنى الحقيقي، بحيث يككف كؿ مف المشبو كالمشبو بو ىيأة منتزعة 
مف متعدد ، كذلؾ بأف تشٌبو إحدل صكرتيف منتزعتيف مف أمريف، أك أمكر بأخرل ، 

 0()ثـ تدخؿ المشبو في الصكرة المشبية بيا ، مبالغة في التشبيو
ؽى  اٍلمىٍرأىةي  تىٍسأىؿي  الى (:)))كمف األمثمة عمى ىذا النكع قكلو  ًلتىٍستىٍفًرغى  أيٍخًتيىا طىالى

ٍحفىتىيىا ٍلتىٍنًكحٍ  صى  0 ()((لىيىا قيدِّرى  مىا لىيىا فىًإنَّمىا كى



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  18 

 

 جملة آداب الفراهيدي

استفراغ صحفتيا استعارة لنيؿ الحظ الذم كاف يحصؿ ليا مف )):قاؿ الشارح
 0 () ((الزكج مف نفقة كمعركؼ كمعاشرة

شبو حاؿ المرأة التي تطمب طالؽ الزكجة األخرل بحاؿ المرأة التي تستفرغ 
 0اإلناء لتنفرد بو كالجامع بيف الطرفيف تمني تممؾ الشيء كعدـ إشراؾ اآلخريف 

ىذه استعارة مستممحة تمثيمية شبو النصيب كالبخت )):كقاؿ ابف حجر
بالصحفة كحظكظيا كتمتعاتيا بما يكضع في الصحفة مف األطعمة المذيذة ، كشبو 
االفتراؽ المسبب عف الطالؽ باستفراغ الصحفة عف تمؾ األطعمة ،ثـ أدخؿ المشبو 

 0() ((في جنس المشبو بو كاستعمؿ في المشبو ما كاف مستعمالن في المشبو بو
 :اجملبش ادلسسم:صبَيب

 :اجملبش ادلسسم عُد انجالغيني
تحدث اإلماـ عبد القاىر الجرجاني عف ىذا النكع مف المجاز، كلعمو أكؿ مف 

 كؿ استعارة مجاز كليس كؿ مجاز)):فصؿ بيف المجاز المرسؿ كاالستعارة بقكلو
ألنا أردنا أف )):بقكلو(المرسؿ كاالستعارة) ،ثـ فٌرؽ بيف نكعيو () ((استعارة 

المتكمـ قد جاز بالمفظة أصميا الذم كقعت لو ابتداء في المغة كأكقعيا عمى غير ذلؾ 
ما لصمة أك مالبسة بيف ما نقميا إليو كما نقميا عنو   ،كعمى الرغـ () ((إما تشبييا كا 

 0()مف ىذا الجيد المبذكؿ منو إال أنو لـ يسمِّو مرسالن 
عمى ىذا النكع مف المجاز كبيذا يعد  (المرسؿ )ثـ جاء السكاكي كأطمؽ اسـ 

إما أف :  في المجاز ()كغير معناىا )): إذ قاؿ ()أكؿ مف أطمؽ ىذه التسمية 
ىك :كاألكؿ،يقدر قائما مقاـ معناىا بكاسطة المبالغة في التشبيو، أكال يقدر 

 0 ()((ىك المجاز المرسؿ:االستعارة،كالثاني
ىك ما كانت العالقة بيف ما استعمؿ فيو كما كضع )):ثـ عرفو القزكيني فقاؿ

، كمعظـ عمماء ()  ، كعمى ىذا سار شراح التمخيص()((لو مالبسة غير التشبيو

 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  19 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ، كلـ يخرج الدارسكف المحدثكف عف حدكد مف سبقيـ مف ()البالغة المتأخريف 
 0()العمماء في تعريفيـ لممجاز المرسؿ 

 :عالقبد اجملبش ادلسسم يف طسػ انزضسيت
مكا القكؿ فييا كسنذكر   ذكر عمماء البالغة لممجاز المرسؿ عالقات كثيرة كفصَّ

 0ما ذكره الشارح مف ىذه العالقات إف شاء اهلل تعالى 
 (إطالق نفظ اجلصء ٔإزادح انكم)اجلصئيخ -1

مىا  )):قالت (رضي اهلل عنيا)كمف أمثمة ىذا النكع الحديث الذم ركتو عائشة 
ى قىطُّد  حى ةى الضُّد ـى سيٍبحى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  0() ((سىبَّحى رىسيكؿي المًَّو صى

التسبيح في األصؿ التنزيو كالتقديس كالتبرئة مف النقائص كمنو )):قاؿ الشارح 
 (التحميد كالتمجيد كغيرىا)كيطمؽ عمى غيره مف أنكاع الذكر مجازان كػ (سبحاف اهلل)قكلنا

 كتسمية صالة التطكع بذلؾ مف 000كالمراد بو ىنا صالة التطكع يقاؿ ليا تسبيح
كقد )): ، كقاؿ العيني () ، كبيذا قاؿ ابف األثير()((تسمية الشيء باسـ بعضو 

يطمؽ عمى صالة التطكع فيقاؿ سبحة كىك مف أنكاع المجاز مف قبيؿ إطالؽ الجزء 
 0 ()((عمى الكؿ

مىٍيًو  )):كمنو أيضا الحديث الذم ركاه جابر قاؿ  مَّى المَّوي عى بىعىثىنىا رىسيكؿي المًَّو صى
تَّى فىًنيى زىادينىا  مىى السَّاًحًؿ حى رَّاًح فىأىقىٍمنىا عى ـى ثىمىثىًمائىًة رىاًكبو أىًميرينىا أىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي اٍلجى مَّ سى كى

تَّى  بىطى ثيَـّ إفَّ اٍلبىٍحرى أىٍلقىى دىابَّةن ييقىاؿي لىيىا اٍلعىٍنبىري فىأىكىٍمنىا ًمٍنوي ًنٍصؼى شىٍيرو حى تَّى أىكىٍمنىا اٍلخى حى
ًؿ بىًعيرو  نىظىرى إلىى أىٍطكى بىوي كى ًعًو فىنىصى ذى أىبيك عيبىٍيدىةى ًضٍمعنا ًمٍف أىٍضالى ٍت أىٍجسىامينىا فىأىخى ميحى صى

رو فىنىيىاهي أىبيك عيبىٍيدىةى  ثىةى جيزي رو ثيَـّ ثىالى ثىةى جيزي رى ثىالى كىافى رىجيؿه نىحى ازى تىٍحتىوي ، كى  0()((فىجى
سماىـ ركبانان ((بيف الشارح عالقة المجاز المرسؿ في ىذا الحديث بقكلو

باعتبار تييئتيـ لمرككب كاف لـ يتصفكا بو أك أف بعضيـ كاف راكبان كبعضيـ كاف 
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ماشيا يحمؿ زاده عمى رقبتو فغمب في كال الركايتيف بإطالؽ صفة البعض 
 0 ()(( عمى الكؿ

 : ()قاؿ رسكؿ اهلل :إذ قاؿ ()كمنو أيضا الحديث الذم ركاه أبك ىريرة
ـٍ يىٍدًر مىا يىقيكؿي )) مىى ًلسىاًنًو فىمى ـى اٍلقيٍرآفي عى ـٍ ًمٍف المٍَّيًؿ فىاٍستىٍعجى ديكي ـى أىحى إذىا قىا

 0 ()((فىٍميىٍضطىًجعٍ 
انو أريد بو الصالة أك القياـ لمصالة إذ :ذكر الشارح كجييف في ذلؾ أحدىما

أف القياـ ىنا عمى بابو كالمراد القياـ لمصالة،ثـ يحتمؿ عمى ىذا أف يككف )):قاؿ 
ف لـ يشرع في الصالة،كيحتمؿ أف يراد بو القياـ لمصالة مع  القياـ عمى ظاىره كا 

 0 ()((الدخكؿ فييا
فمف المالحظ أف القياـ ىنا يراد بو الصالة أطمؽ الجزء كأراد بو الكؿ فيك 

 0مجاز مرسؿ عالقتو الجزئية 
 (ذكس انسجت ٔإزادح ادلسجت)انسججيخ -2

اءى رىجيؿه إلىى النًَّبيِّ : ))قاؿ ()كمنو الحديث الذم ركاه عبد اهلل بف مسعكد جى
ؿَّ يىٍحًمؿي  ـى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب فىقىاؿى يىا أىبىا اٍلقىاًسـً أىبىمىغىؾ أىفَّ المَّوى عىزَّ كىجى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى
مىى  رى عى مىى إٍصبىعو ، كىالشَّجى مىى إٍصبىعو ، كىاألىٍرًضيفى عى مىى إٍصبىعو ، كىالسَّمىكىاًت عى ًئؽى عى الى اٍلخى
تَّى بىدىٍت  ـى حى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًحؾى رىسيكؿي المًَّو صى مىى إٍصبىعو قىاؿى فىضى إٍصبىعو ، كىالثَّرىل عى

 0 ()((نىكىاًجذيهي 
فعمى قكؿ المتأكليف يتأكلكف األصابع ىنا )): ذكر الشارح قكؿ النككم إذ قاؿ 

عمى االقتدار ، كالناس يذكر مف األصابع في مثؿ ىذا لممبالغة كاالحتقار، فيقكؿ 
لى ىذا المعنى ذىب ()((أحدىـ بإصبعي أقتؿ زيدان أم ال كمفة عمٌي في قتمو   ،كا 

 .()السيكطي
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 (ذكس ادلسجت ٔإزادح انسجت):ادلسججيخ  -3
مىى كيًتبى (:)))كمنو قكلو ـى  اٍبفً  عى الىةى  الى  أىٍدرىؾى  الزِّنىى ًمفٍ  نىًصيبه  آدى  فىاٍلعىٍيفي  مىحى

دِّقييىا النَّظىري  ًزٍنيىتييىا ييصى ٍنًطؽي  ًزٍنيىتيوي  كىالمِّسىافي  األىٍعرىاضي  كى  كىاٍلفىٍرجي  ، التَّمىنِّي كىاٍلقىٍمبي  ، اٍلمى
دِّؽي  ييكىذِّبي  ثىَـّ  مىا ييصى  0 () ((كى

قدر عميو نصيب مف الزنى فيك مدرؾ )):بيف الشارح نكع ىذه العالقة فقاؿ
ذلؾ النصيب كمرتكب لو بال شؾ ألف األمكر المقدرة ال بد مف كقكعيا فمنيـ مف 
يككف زناه حقيقيا بإدخاؿ الفرج في الفرج الحراـ كمنيـ مف يككف زناه مجازيان إما 
ما  ما بمحادثة األجنبية في ذلؾ المعنى كا  بالنظر إلى ما يحـر عميو النظر إليو كا 

ما بالتقبيؿ المحـر  ما بالمشي إلى الفاحشة كا  ما بممسيا كا  بالسماع إلى حديثيا بشيكة كا 
ما بالتمني بالقمب كالتصميـ عمى فعؿ الفاحشة فكؿ ىذه األمكر مقدمات لمزنا كيطمؽ  كا 

عمييا اسـ الزنا مجازان كعالقة المجاز فييا لزكـ التقييد فانو ال يصح أف يقاؿ في 
 0 ()((صاحب النظر المحـر إنو زافو مطمقان بال قيد

إنما أطمؽ عمييا زنا ألنيا مف دكاعيو فيك مف إطالؽ اسـ )):كقاؿ ابف حجر
 0 ()((المسبب عمى السبب مجازان 

 (ذكس انالشو ٔإزادح ادلهصٔو)انالشييخ -4
ٍـ  اٍستىٍمجى ى  إذىا(:)))كمف أمثمة ىذا النكع قكلو ديكي  آثىـي  فىًإنَّوي  أىٍىًموً  ًفي ًباٍليىًميفً  أىحى

 0 ()((ًبيىا أيًمرى  الًَّتي اٍلكىفَّارىةً  ًمفٍ  المَّوً  ًعٍندى  لىوي 
 اليميف مقتضى عمى البقاء بيف الحديث في قابؿ كيؼ قمت  إف)):قاؿ الشارح

عطاء نما الكفارة كا   كجكب كاف لما قمت ؟فييا كالحنث اليميف عمى البقاء بيف المقابمة كا 
 0 ()((الممزكـ عمى الالـز إطالؽ مف الحنث عف بو عبر لمحنث الزما الكفارة
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 (إطالق انعبو ٔإزادح اخلبظ)انعًٕو -5
مىيىا اٍلًجنىازىةي  كيًضعىتٍ  إذىا)) اؿي  كىاٍحتىمى مىى الرِّجى ةن  كىانىتٍ  فىًإفٍ  أىٍعنىاًقًيٍـ  عى اًلحى  قىالىتٍ  صى

فٍ  قىدِّميكًني ةو  غىٍيرى  كىانىتٍ  كىاً  اًلحى ٍيمىيىا يىا قىالىتٍ  صى ٍكتىيىا يىٍسمىعي  ًبيىا تىٍذىىبيكفى  أىٍيفى  كى  شىٍيءو  كيؿُّد  صى
ٍنسىافى  إالَّ  لىكٍ  اإلًٍ ًعؽى  سىًمعىوي  كى  ()((صى

لفظو  (يسمعيا كؿ شيء إال اإلنساف )قكلو)):ذكر الشارح قكؿ ابف بطاؿ فقاؿ
نما معناه يسمعيا كؿ شيء مميز كىـ المالئكة كالجف  العمكـ كالمراد بو الخصكص كا 

 0 ()((دكف الحيكاف الصامت
 :رسًيخ انطيء ثبسى يب يؤٔل إنيّ -6

ٍـ  يىقيؿٍ  الى (:)))كمنو قكلو  ديكي  الرَّجيؿي  اٍلكىٍرـي  فىًإنَّمىا اٍلكىٍرـى  ًلٍمًعنىبً  أىحى
ـي   0()((اٍلميٍسًم

محؿ النيي إنما ىك تسمية )):نقؿ الشارح قكؿ القرطبي في ىذا الحديث فقاؿ
نما المحرمة الخمر كلـ تسـى الخمر عنبان حتى  العنب بالكـر كليست العنبة محرمة كا 

نما العنب ىك الذم يسمى خمران باسـ ما يؤكؿ إليو مف الخمرية كما قاؿ  ينيى عنيا كا 
 0 ()[((36:يكسؼ](إني أراني أعصر خمران )تعالى

نالحظ أف القرطبي قد بيف نكع المجاز في الحديث النبكم كلكي يؤكد نكع 
إني أراني ]:المجاز كعالقتو جاء بمثاؿ كاضح مف القرآف الكريـ كىك قكلو تعالى

 0كاعتماد الشارح عمى قكؿ القرطبي يعني تأييده لو كمكافقتو إياه   [أعصر خمرا
 (إطالق نفظ ادلبضي ٔإزادح ادلسزقجم):ادلبضٕيخ -7

ذىا ، بىٍعدىهي  ًكٍسرىل فىالى  ًكٍسرىل ىىمىؾى  إذىا (:)))فمنو قكلو ري  ىىمىؾى  كىاً   فىالى  قىٍيصى
ري  دو  نىٍفسي  كىاىلًَّذم ، بىٍعدىهي  قىٍيصى مَّ  .()((المَّوً  سىًبيؿً  ًفي كينيكزىىيمىا لىتيٍنًفقيفَّ  ًبيىًدهً  ميحى
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الظاىر أف قكلو في تمؾ الركاية قد مات كسرل مف اإلخبار عف )):قاؿ الشارح
فعبر عف [1:النحؿ](أتى أمر اهلل)الشيء قبؿ كقكعو لتحقؽ كقكعو كما في قكلو تعالى 

 0 ()((المستقبؿ بالماضي لتحقؽ كقكعو كتتفؽ الركايتاف كاهلل أعمـ
لممستقبؿ  (إذا)لفظ الترمذم يدؿ عمى أف ىالكو سيقع ألف )):كقاؿ العيني 

كال يصح أف يقاؿ في  (قد)بمفظ الماضي المؤكد بكممة  (قد مات كسرل)كلفظ مسمـ 
أف يقاؿ إف أبا ىريرة سمع : إذا مات قمت الجكاب مف كجييف أحدىما (قد مات)

الحديث مرتيف فسمع أكالن إذا ىمؾ كسرل ثـ سمع بعده قد مات في ركاية مسمـ كىمؾ 
في ركاية البخارم كمعناىما كاحد ككاف أخبر أكالن قبؿ مكت كسرل بمكتو ألنو عمـ أنو 

أف يفرؽ بيف المكت كاليالؾ فمكتو قد :يمكت ثـ لما مات قاؿ قد مات كسرل كاآلخر
 0 () ((كقع في حياتو فأخبر بذلؾ كأما ىالؾ ممكو فمـ يقع إال بعد مكتو 

فقد بيف الشارح عالقة المجاز المرسؿ في ىذا الحديث كلكي يؤكد ذلؾ جاء 
 0بشاىد مف القرآف الكريـ 

 :انزغهيت -8
اتسمت نظرة الشارح إلى المصطمحات البالغية بالدقة كنمحظ ذلؾ مف خالؿ 

التغميب اجتماع االسميف أك األسماء كيغمب أحدىما عمى )):تعريفو لمتغميب إذ قاؿ 
 ، كىك بكالمو ىذا قد سار عمى ني  () ((اآلخر نحك القمريف كالعمريف كنحكىما 

 0 ()مف سبقو مف عمماء البالغة 
كذكر عمماء البالغة أنكاع كثيرة مف التغميب كسنقتصر عمى ما كرد عند 

 :الشارح في طرح التثريب 
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 :رغهيت انركٕز عهى اإلَبس-أ
اءى  إذىا (:)))كمنو قكلو  ديكيٍـ  جى ميعىةى  أىحى  0()((فىٍميىٍغتىًسؿٍ  اٍلجي
إذا جاء أحدكـ ىذا خطاب لمذككر فإف قيؿ يطمؽ عمى اإلناث )):قاؿ الشارح

 0  () ((تغميبان قيؿ ىك مجاز كاألصؿ خالفو
 :    رغهيت األكضس-ة

 المَّوً  رىسيكؿي   كىافى )):قالت (رضي اهلل عنيا )كمنو الحديث الذم ركتو عائشة 
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى مىى يىٍنًفثي  كى فِّيى  الًَّذم اٍلمىرىضً  ًفي نىٍفًسوً  عى ذىاتً  ًفيوً  تيكي  .()((ًباٍلميعىكِّ

كأطمقيا  [1:اإلخالص](قؿ ىك اهلل أحد  )المراد المعكذتاف مع)):قاؿ الشارح
لى مثؿ ىذا المعنى ذىب العيني () ((عمييا اسميما عمى طريؽ التغميب ، كا 

 0()كالقسطالني 
 :اجملبش انعقهي:صبنضب

 :اجملبش انعقهي يف طسػ انزضسيت
أشار العمماء األكائؿ إلى ىذا المصطمح البالغي في مصنفاتيـ إال أنيـ لـ 

 ، إلى أف جاء اإلماـ عبد القاىر الجرجاني فدرسو دراسة () يسمكه بيذه التسمية
 أك (المجاز الحكمي)دقيقة كفرؽ بينو كبيف المجاز المغكم كأطمؽ عميو تسمية 

 ،كقد كضعو السكاكي ضمف عمـ البياف ثـ أنكر ذلؾ ()(المجاز العقمي )
إسناد الفعؿ ، أك معناه إلى )): ، ثـ عرفو القزكيني بقكلو()كجعمو استعارة مكنية 

ؿ ، كعمى ىذا سار مف جاء بعده مف العمماء () ((مالبس لو ،غير ما ىك لو ،بتأكُّد
 0 ()المتأخريف في تعريفيـ لممجاز العقمي ،كعمى خطاىـ سار المحدثكف
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 :عالقبد اجملبش انعقهي يف طسػ انزضسيت
 (يب ثُي نهفبعم ٔأسُد إإ ادلصدز  بشاًال )ادلصدزيخ -1

 المَّوً  رىسيكؿى   رىأىٍيتي )):فمف أمثمة ىذا النكع الحديث الذم ركاه سالـ عف أبيو قاؿ
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ٍغًربً  بىٍيفى  يىٍجمىعي  كى دَّ  إذىا كىاٍلًعشىاءً  اٍلمى  0 ( ) ((السٍَّيري  ًبوً  جى

المفظ الكاقع في الحديث إما أف يراد )):بيف الشارح عالقة المجاز العقمي بقكلو
ما أف ينسب الجد إلى السير عمى ()بو االشتداد كما نقمتو عف صاحب المحكـ   ،كا 

سبيؿ التكسع كاإلسراع في الحقيقة إنما ىك مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كيككف ىذا 
فينسب الصياـ إلى النيار كالقياـ إلى الميؿ (نياره صائـ كليمو قائـ)عمى حد قكليـ 

جد في  (جد بو السير)لكقكعو فييما كفي الحقيقة إنما ىك مف الفاعؿ، فمعنى قكلو 
 0 ()((السير
 (يب ثُي نهفبعم ٔأسُد إإ انسجت)انسججيخ  -2

ثىًمي(: )))كمنو قكلو مىثىؿي  مى  بيييكتنا اٍبتىنىى رىجيؿو  كىمىثىؿً  قىٍبًمي ًمفٍ  األىٍنًبيىاءً  كى
مىيىا فىأىٍحسىنىيىا مىيىا كىأىٍكمى كىايىاىىا ًمفٍ  زىاًكيىةو  ًمفٍ  لىًبنىةو  مىٍكًضعى  إالَّ  كىأىٍجمى عىؿى  زى  يىطيكفيكفى  النَّاسي  فىجى

ييٍعًجبيييٍـ  ًبيىا ٍعت أىالَّ  فىيىقيكليكفى  اٍلبيٍنيىافي  كى َـّ  لىًبنىةن  ىىيينىا كىضى مَّده  فىقىاؿى  ؟ بيٍنيىانيؾ فىيىًت مَّى ميحى  المَّوي  صى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى  0 ()((المًَّبنىةي  أىنىا فىكيٍنت كى

كضعتى بفتح التاء عمى إسناد الفعؿ لممخاطب بدليؿ قكلو :قكلو)): قاؿ الشارح
 0 () ((فيتـ بنيانؾ
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 ادلجحش انضبنش
انكُبيخ ٔانزعسيض 

 انكُبيخ: أٔال 
ىي ترؾ التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يمزمو ، )): عرفيا السكاكي بقكلو 

 0 ()((لينتقؿ مف المذككر إلى المتركؾ 
كعمى ىذا سار العمماء المتأخركف، كلـ يخرج المحدثكف عما قالو مف سبقيـ مف 

 0()العمماء 
 :أقسبو انكُبيخ عُد انجالغيني

  :() قسـ عمماء البالغة الكناية إلى ثالثة أقساـ
  0كناية عف زيد (المضياؼ)المطمكب بيا غير صفة كال نسبة مثؿ-1
  0كناية عف طكؿ القامة (طكيؿ النجاد)المطمكب بيا صفة مثؿ-2
  0 (المجد بيف ثكبيو، كالكـر بيف برديو)المطمكب بيا نسبة مثؿ-3

: إَٔاع انكُبيخ يف طسػ انزضسيت
 :انكُبيخ عٍ يٕصٕف: أٔال
 :انكُبيخ عٍ اجلًبع ثبنسفش -1

ـي (: )))كمنو قكلو  يىا نَّةه  الصِّ ديكيٍـ  كىافى  فىًإذىا جي اًئمنا أىحى  يىٍرفيثٍ  كىالى  يىٍجيىؿٍ  فىالى  صى
ؤه  فىًإفٍ  ـه  إنِّي فىٍميىقيؿٍ  شىاتىمىوي  أىكٍ  قىاتىمىوي  اٍمري اًئ ـه  إنِّي صى اًئ  0() ((صى

 0 ()((كالرفث يستعمؿ بمعنى آخر كىك الجماع)): قاؿ الشارح
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 :انكُبيخ عٍ اجلًبع ثبنعسيهخ  -2
اءىتٍ ))كمنو ما جاء في حديث امرأة رفاعة القرظي عندما مَّى النًَّبيِّ  إلىى جى  صى

مىٍيوً  المَّوي  ـى  عى مَّ سى ثً  آًخرى  فىطىمَّقىيىا ًرفىاعىةى  ًعٍندى  كىانىتٍ  إنَّيىا المَّوً  نىًبيَّ  يىا فىقىالىتٍ  كى  تىٍطًميقىاتو  ثىالى
كَّجىتٍ  ٍبدً  بىٍعدىهي  فىتىزى نَّوي  الزُّدبىٍيرً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى  ىىًذهً  ًمٍثؿي  إالَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا مىعىوي  مىا كىاىلمَّوً  كىاً 
ـى  اٍلييٍدبىةً  مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىتىبىسَّ مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  إلىى تىٍرًجًعي أىفٍ  تيًريًديفى  لىعىمَّؾً  قىاؿى  ثيَـّ  كى
تَّى الى  ًرفىاعىةى  يىذيكؽى  ، عيسىٍيمىتىوي  تىذيكًقي حى  0 () ((عيسىٍيمىتىؾ كى

كيذكؽ عيسيمتؾ ىك بضـ العيف كفتح السيف تصغير عسمة )): قاؿ الشارح
 0 ()((كىي كناية عف الجماع شبو لذتو بمذة العسؿ كحالكتو

فانظر إلى : ))(ىػ429ت)ككالمو ىذا مشابو لكالـ أىؿ البالغة قاؿ الثعالبي
لطافة ىذا الكالـ ، ككثرة ركنقو كحسف كنايتو عف العكرة كالنكاح،بالعسيمة ، التي ىي 

 0 () ((تصغير العسؿ كىك يذكر كيؤنث
 :انكُبيخ عٍ احلغبة ثبنضسة -3

مىى الشٍَّيطىافي  يىٍعًقدي (: )))كمنو قكلو ًدكيٍـ  رىٍأسً  قىاًفيىةً  عى ـى  ىيكى  إذىا أىحى ثى  نىا  عيقىدو  ثىالى
يىٍضًربي  مىٍيؾ عيٍقدىةو  كيؿِّ  مىكىافى  كى مَّتٍ  المَّوى  فىذىكىرى  اٍستىٍيقىظى  فىًإفٍ  فىاٍرقيدٍ  طىًكيالن  لىٍيالن  عى  عيٍقدىةه  اٍنحى

أى فىًإفٍ  مَّتٍ  تىكىضَّ مَّى فىًإفٍ  عيٍقدىةه  اٍنحى مَّتٍ  صى الَّ  النٍَّفسً  طىيِّبى  نىًشيطنا فىأىٍصبىحى  عيٍقدىةه  اٍنحى  أىٍصبىحى  كىاً 
ًبيثى  فى  النٍَّفسً  خى  0 ()((كىٍسالى

الضرب ىنا كناية عف حجاب يصنعو في ذلؾ المكضع يمنع )): قاؿ الشارح 
 0 () ((كصكؿ الحس إلى ذلؾ النائـ حتى ال يستيقظ

كمعناه حجب الصكت كالحس أف ال يصال إلى آذانيـ فينتبيكا فكأنيا قد 
 0ضرب عمييا حجاب 
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 :انكُبيخ عًب يسزحيب يُّ إذا حصم اإلفٓبو -4
ٍـ  اٍستىٍيقىظى  إذىا(: )))كمنو قكلو ديكي  ًفي ييٍدًخمىيىا أىفٍ  قىٍبؿى  يىدىهي  فىٍميىٍغًسؿٍ  نىٍكًموً  ًمفٍ  أىحى

كًئوً  ٍـ  فىًإفَّ  ، كىضي دىكي  0() ((يىديهي  بىاتىتٍ  أىٍيفى  يىٍدًرم الى  أىحى
استحباب )): كضح الشارح الكناية الكاردة في الحديث بأسمكب جميؿ فقاؿ 

الكناية عما يستحيا منو إذا حصؿ اإلفياـ بالكناية فإنو لـ يقؿ فإنو ال يدرم لعؿ يده 
 0() ((تمر عمى فرجو أك دبره أك نحك ذلؾ بؿ كنى عف ذلؾ بما يحصؿ بو اإلفياـ

استعماؿ ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى مف التصريح )): كقاؿ النككم 
 0()، كبيذا قاؿ العيني()((بو
 :انكُبيخ عٍ َقض انٕضٕء ثبحلدس -5

ةى  المَّوي  يىٍقبىؿي  الى (: ))  )كمف أمثمة ىذا النكع قكلو الى ًدكيٍـ  صى تَّى أىٍحدىثى  إذىا أىحى  حى
أى  0 ()(( يىتىكىضَّ

صاحب المفيـ :المراد بالحدث ىنا جميع نكاقض الكضكء كقاؿ)): قاؿ الشارح 
 0 () ((قكلو أحدث كناية مما يخرج مف السبيميف

 :انكُبيخ عٍ انفسط ثبنجضع -6
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  :قىاؿى : ))قاؿ ()كمنو الحديث الذم ركاه أبك ىريرة   المَّوي  صى

مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى  كىىيكى  ، اٍمرىأىةو  بيٍضعى  مىمىؾى  قىدٍ  رىجيؿه  يىٍتبىٍعًني الى  ًلقىٍكًموً  فىقىاؿى  األىٍنًبيىاءً  ًمفٍ  نىًبيٌّي  غىزىا  كى
 0 () ((000ًبيىا يىٍبًنيى  أىفٍ  ييًريدي 

سكاف الضاد )): ذكر الشارح قكؿ القاضي عياض البيضع بضـ الباء كا 
ممؾ الكلي :الجماع،كالثاني:المعجمة كناية عف الفرج كيطمؽ عمى معاف أخر أحدىا

لى ىذا ()((النكاح:الطالؽ ،كالخامس:مير المرأة ،كالرابع: لممرأة ، كالثالث  ،كا 
 0 ()المعنى ذىب القرطبي
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 :انكُبيخ ثكرا ٔكرا عٍ اإلفك -7
 ، عىاًئشىةي  يىا : بىٍعدي  أىمَّا قىاؿى  ثيَـّ   000)) (رضي اهلل عنيا)كمنو حديث عائشة 

كىذىا كىذىا عىٍنؾ بىمىغىًني فىًإنَّوي   0 () ((000كى
قكلو كذا ككذا ىك كناية عما  رميت بو مف اإلفؾ كىذا يدؿ )): قاؿ الشارح

 ، كبيذا ()((عمى أف كذا ككذا يكنى بو عف األحكاؿ كما يكنى بو عف األعداد
 0 () المعنى قاؿ ابف حجر

 :انكُبيخ ثبدلئصز عٍ انفسط -8
أي  اٍلعىاًئفي  ييٍؤمىري  كىافى )): كمنو حديث أبي أمامة  { . اٍلميعىيَّفي  ًمٍنوي  يىٍغتىًسؿي  ثيَـّ  فىيىتىكىضَّ

ًفي وٍ  اٍبفً  سينىفً  كى نىٍيؼو  ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفً  أيمىامىةى  أىًبي عىفٍ  مىاجى  ٍبفي  عىاًمري  مىرَّ  } قىاؿى  حي
ًبيعىةى  نىٍيؼو  ٍبفً  ًبسىٍيؿً  رى بَّأىةو  ًجٍمدى  كىالى  كىاٍليىٍكًـ  أىرى  لىٍـ  : فىقىاؿى  ، يىٍغتىًسؿي  كىىيكى  حي  أىفٍ  لىًبثى  فىمىا ميخى
مَّى النًَّبيَّ  ًبوً  فىأيًتيى  ًبوً  ليًبطى  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ًريعنا سىٍيالن  أىٍدًرؾٍ  لىوي  فىًقيؿى  كى  مىفٍ  قىاؿى  صى

ًبيعىةى  ٍبفي  عىاًمري  قىاليكا ًبوً  تىتًَّيميكفى  مىيَّ  قىاؿى  رى ٍـ  يىٍقتيؿي  مىاذىا عى ديكي اهي  أىحى ديكيٍـ  رىأىل إذىا أىخى  ًمفٍ  أىحى
أى أىفٍ  عىاًمرنا فىأىمىرى  ًبمىاءو  دىعىا ثيَـّ  ، ًباٍلبىرىكىةً  لىوي  فىٍميىٍدعي  ييٍعًجبيوي  مىا أىًخيوً   كىٍجيىوي  فىغىسىؿى  يىتىكىضَّ
يىدىٍيوً  دىاًخمىةى  كىريٍكبىتىٍيوً  اٍلًمٍرفىقىٍيفً  إلىى كى مىٍيوً  يىصيبَّ  أىفٍ  كىأىمىرىهي  إزىاًرهً  كى  0 ()((عى

اإلزار ىنا المئزر كداخمتو ما يمي جسده )): ذكر الشارح قكؿ القاضي عياض
كقيؿ كناية عف مكضعو مف الجسد فقيؿ أراد مذاكيره كما يقاؿ فالف عفيؼ اإلزار ، 

 0 () ، كذىب القرطبي كالنككم إلى ىذا القكؿ()((يراد بو الفرج
 :انكُبيخ ثبنفساش عٍ ادلٕطٕءح -9

لىدي ( : )))كمنو قكلو ًلٍمعىاًىرً  ، ًلٍمًفرىاشً  اٍلكى ري  كى جى  0()((اٍلحى
الفراش ىنا كناية عف المكطكءة ألف الكاطىء )): ذكر الشارح قكؿ القرطبي

 0 () ((يستفرشيا أم يصيرىا كالفراش
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[ 35:الكاقعة](كفرش مرفكعة):فالمراد بالفراش ىنا النساء ككرد في قكلو تعالى 
زاران   0 () كالمعنى كنساء مترفعات كالعرب تسمي المرأة فراشان كلباسان كا 

 :انكُبيخ ثبنفسػ عٍ انسضب  -10
ٍـ  أىيىٍفرىحي ))-: صمى اهلل عميو كسمـ -كمنو قكلو ديكي مَّتٍ  إذىا ًبرىاًحمىًتوً  أىحى  ، ًمٍنوي  ضى

دىىىا ثيَـّ  دو  نىٍفسي  كىاىلًَّذم قىاؿى  ،المَّوً  رىسيكؿى  يىا نىعىٍـ  قىاليكا ؟ كىجى مَّ ا أىشىدُّد  لىمَّوي  ًبيىًدهً  ميحى  ًبتىٍكبىةً  فىرىحن
ٍبًدهً  ٍـ  ًمفٍ  تىابى  إذىا عى ًدكي دىىىا إذىا ًبرىاًحمىًتوً  أىحى  0 ()(( كىجى

عبر عف ثمرة الفرح )):ذكر الشارح قكؿ القرطبي في شرح الحديث إذ قاؿ
بالفرح عمى طريقة العرب في تسميتيا الشيء باسـ ما جاكره أك كاف منو 

 0()((بسبب
الفرح ىاىنا كناية عف الرضا كسرعة القبكؿ كحسف )): كقاؿ ابف األثير 

 0 () ((الجزاء، كلتعذر إطالؽ ظاىر الفرح عمى اهلل تعالى 
 : انكُبيخ ثبنضحك عٍ انسضب -11

ؾي (: )))كمنو قكلو مىٍيفً  المَّوي  يىٍضحى ديىيمىا يىٍقتيؿي  ًلرىجي رى  أىحى ىيمىا اآلخى  يىٍدخيؿي  ًكالى
نَّةى  مىى المَّوي  يىتيكبي  ثيَـّ  فىييٍقتىؿي  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي ىىذىا ييقىاًتؿي  اٍلجى  0()((فىييٍستىٍشيىدي  فىييقىاًتؿي  اٍلقىاًتؿً  عى

الضحؾ ىنا استعارة في حؽ اهلل )): ذكر الشارح قكؿ القاضي عياض 
سبحانو كتعالى ألنو ال يجكز عميو سبحانو كتعالى الضحؾ المعركؼ في صفاتنا 

،ألنو إنما يصح مف األجساـ كممف يجكز عميو تغيير الحاالت كاهلل تعالى منزه عف 
ذلؾ كالمراد بو الرضا بفعميا كالثكاب عميو كحمد فعميما كمحبتو كتمقي رسؿ اهلل ليما 

 0 ()((بذلؾ ألف الضحؾ مف أحدىما إنما يككف عند مكافقة ما يرضاه
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 :انكُبيخ ثبنضساط عٍ اخلٕف ٔانُفبز ٔانرعس -12
ةً  نيكًدمى  إذىا(: )))كما في قكلو الى لىوي  الشٍَّيطىافي  أىٍدبىرى  ًلمصَّ تَّى ضيرىاطه  كى  الى  حى

 0 () ((000التٍَّأًذيفى  يىٍسمىعى 
كلو ضراط يحتمؿ أنيا عبارة )): ذكر الشارح قكؿ القاضي عياض إذ قاؿ 

 0 () ((كاستعارة عف شدة الخكؼ كالنفار كما يعترم الحمار
كناية عف شدة الخكؼ كالنفار كالذعر،  (أدبر كلو ضراط)نالحظ أف عبارة 

 0إنما ىي استعارة لغكية كليست المصطمح المعركؼ  (استعارة)كعبارة الشارح 
 :انكُبيخ عٍ صفخ: صبَيب

 إفَّ (: )))كمما كرد مف ىذا النكع الكناية عف العطاء باليميف في قكلو 
يىا الى  مىألىل المَّوً  يىًميفى  اءي  نىفىقىةه  تىًغيضي مىؽى  ميٍنذي  أىٍنفىؽى  مىا أىرىأىٍيتيٍـ  كىالنَّيىارى  المٍَّيؿى  سىحَّ  السَّمىكىاتً  خى

مىى كىعىٍرشيوي  قىاؿى  ؛ يىًميًنوً  ًفي مىا يىًغٍض  لىٍـ  فىًإنَّوي  كىاألىٍرضى  ًبيىًدهً  اٍلمىاءً  عى  اٍلفىٍيضي  األيٍخرىل كى
يىٍخًفضي  يىٍرفىعي   0 ()((كى

اليميف ىنا كناية عف محؿ عطائو ككصفيا )): ذكر الشارح قكؿ ابف األثير
باالمتالء لكثرة منافعيا فجعميا كالعيف الثرة التي ال يغيضيا االستقاء كال ينقصيا 

 0 () ((االمتياح
 انزعسيض: صبَيب

التعريض مف األساليب العربية التي استعمميا العرب في كالميـ كعدكه مف 
كالعرب تستعممو في كالميا كثيران، )): محاسف الكالـ ،كقد أكرد لو ابف قتيبة بابا كقاؿ

فتبمغ إرادتيا بكجو ىك ألطؼ كأحسف مف الكشؼ كالتصريح ،كيعيبكف الرجؿ إذا كاف 
 ،كاختمط ()الكالـ   ،كعده ابف المعتز مف محاسف()((يكاشؼ في كؿ شيء 

 ،ككضعو ابف رشيؽ في باب () مصطمح التعريض بالكناية عند أبي ىالؿ العسكرم
متى كانت الكناية عرضية ، )) :، كذكره السكاكي في أنكاع الكناية فقاؿ ()االستعارة
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 ،كسار عمى ىذا ابف مالؾ ()((كما عرفت ،كاف إطالؽ اسـ التعريض عمييا مناسبان 
 0 ()(ىػ793ت)كالقزكيني كالتفتازاني

كأما التعريض فيك المفظ الداؿ )): كفرؽ ابف األثير بيف الكناية كالتعريض فقاؿ
عمى الشيء مف طريؽ المفيكـ ال بالكضع الحقيقي كال المجازم فإنؾ إذا قمت لمف 

كاهلل إني لمحتاج كليس في يدم شيء كأنا عرياف : تتكقع صمتو كمعركفو بغير طمب
 0 ()((كالبرد قد آذاني فإف ىذا كأشباىو تعريض بالطمب 

التعريض نكع لطيؼ في بابو كىك عبارة : ))(ىػ837ت)كقاؿ ابف حجة الحمكم
عف أف يكني المتكمـ بشيء عف آخر ال يصرح بو ليأخذه السامع لنفسو كيعمـ 
المقصكد منو كقكؿ القائؿ ما أقبح البخؿ فيعمـ أنؾ أردت أف تقكؿ لو أنت  

 0() ، كسار الدارسكف المعاصركف عمى ني  مف تقدميـ مف العمماء()((بخيؿ 
 :انزعسيض يف طسػ انزضسيت

كقؼ الشارح عمى أمثمة التعريض كفصؿ القكؿ فييا كمف ىذه األمثمة حديث 
مَّى النًَّبيِّ  أىٍزكىاجي  اٍجتىمىٍعفى )): قالت(رضي اهلل عنيا)ًعشرة النساء الذم ركتو عائشة  صى

مىٍيوً  المَّوي  ـى  عى مَّ سى ٍمفى  كى مَّى النًَّبيِّ  إلىى فىاًطمىةى  فىأىٍرسى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  إفَّ  : لىوي  قيكًلي لىيىا فىقيٍمفى  كى
افىةى  أىًبي اٍبنىةً  ًفي اٍلعىٍدؿى  يىٍنشيٍدنىؾ ًنسىاءىؾ مىتٍ  قىالىتٍ  قيحى مىى فىدىخى مَّى النًَّبيِّ  عى مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
ـى  مَّ سى ٍمنىًني ًنسىاءىؾ إفَّ  لىوي  فىقىالىتٍ  ًمٍرًطيىا ًفي عىاًئشىةى  مىعى  كىىيكى  كى  اٍلعىٍدؿى  يىٍنشيٍدنىؾ كىىيفَّ  إلىٍيؾ أىٍرسى
افىةى  أىًبي اٍبنىةً  ًفي مَّى النًَّبيُّد  لىيىا فىقىاؿى  قيحى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  : قىاؿى  ، نىعىٍـ  قىالىتٍ  ؟ أىتيًحبِّينىًني كى

 0()  ((000فىأىًحبِّييىا
مقتضى القصة التي سقناىا مف عند البخارم أف الذم طمبنو )): قاؿ الشارح 

في بيكتيف كقد صرحت لو أـ سممة  ()منو مساكاتيف لعائشة في اإلىداء لمنبي 
بذلؾ مراران قبؿ حضكر فاطمة كزينب كلـ يصدر ذلؾ منيف عف اعتداؿ كىذا الكالـ 
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أم -عميو الصالة كالسالـ–فيو تعريض بطمب اليدية كاستدعائيا كذلؾ ينافي كمالو 
 0 () ((أف يقكلو عمى سبيؿ العمكـ 

اءى : ))قاؿ ()كمنو أيضا حديث أبي ىريرة   النًَّبيِّ  إلىى فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  رىجيؿه  جى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى لىدىتٍ  اٍمرىأىًتي إفَّ  : فىقىاؿى  كى منا كى دى  غيالى  قىاؿى  ؟ إًبؿو  ًمفٍ  لىؾ ىىؿٍ  قىاؿى  .أىٍسكى
ٍمره  قىاؿى  ؟ أىٍلكىانييىا فىمىا قىاؿى  .نىعىٍـ   أىتىاهي  أىنَّى قىاؿى  ، لىكيٍرقنا ًفييىا إفَّ  قىاؿى  ؟ أىٍكرىؽي  ًفييىا قىاؿى  ، حي
 نىزىعىوي  يىكيكفى  أىفٍ  عىسىى كىىىذىا : قىاؿى  ، ًعٍرؽه  نىزىعىوي  يىكيكفى  أىفٍ  عىسىى قىاؿى  ؟ ذىًلؾى 
 0()((ًعٍرؽه 

كضح الشارح التعريض الكارد في الحديث بأسمكب جميؿ مما يدؿ عمى فيمو 
إف امرأتي كلدت غالمان أسكد تعريض بنفيو )): الدقيؽ لممصطمحات البالغية فقاؿ

لى ىذا المعنى ذىب ابف()((لمخالفة لكنو لمكنو إذ ىك كاف أبيض    ، كا 
 0() حجر 

قكلو غالمان أسكد كمعناه أنا أبيض كىك أسكد فيك ليس مني )): كقاؿ العيني 
 0 ()((كأمو زانية
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اخلبمتخ ٔانُزبئظ 
 بإكماؿ ىذا العمؿ مف البحث كالدراسة في ىذا نا عميتعالى بعد أف مف اهلل

:  إليو مف نتائ  عمى النحك اآلتينادكف أىـ ما تكصؿفكد أف فالمكضكع 
إف كثيرا مف الفنكف البالغية اجتمعت في الحديث الكاحد كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة  -ُ

 .، كليذا تكررت بعض األحاديث في مكاضع مختمفة مف البحث

 0صحابياأاتضحت األمانة العممية لمشارح مف خالؿ عزك اآلراء إلى  -ِ

اعتمد الشارح عمى النقؿ ممف سبقكه في مكاطف كثيرة، كأكثر مف نقؿ عنيـ  -ّ
كغيرىـ، كىذا ال يعني أنو كاف  (القاضي عياض كأبك العباس القرطبي كالنككم)

 أف لو آراء خاصة كاف يدلي بيا في أثناء كتاباتو كنقكالتو، نامجرد ناقؿ بؿ تبيف ؿ
 0كما تبيف في التمييد

مبكبة بؿ متناثرة في أثناء شرحو الكبير كىذا  نجد المكضكعات البالغية غير -ْ
 0 كىذا دأب العمماء القدامىنمط شائع في كتابو

 تعريفيا إلى إشارةلقد ذكر الشارح أغمب المصطمحات كالفنكف البالغية مف دكف  -ٓ
 0 حدىا أك

 إلى باإلشارةكاكتفى  ،(طرح التثريب) عند الشارح في كبيرةمكانة  ناؿ عمـ البياف -ٔ
. (التشبيو،المجاز، االستعارة، الكناية، التعريض)فنكنو 

، كلكنو في اغمب األحاديث مكاضع التشبيو التي كردت في إلى الشارح أشار -ٕ
 يكضح معنى الحديث، أف لـ يذكر نكع التشبيو، فيترؾ ذلؾ لممتمقي بعد األحياف

. كيأخذ بعرض الصكرة مف جميع الجكانب
نما إ ك(العقمي كالمرسؿ) نكعيو إلى مصطمح المجاز، كلكنو لـ يشر إلى أشار -ٖ

.  عالقاتيماإلى باإلشارةاكتفى 
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 عالقات ،أما المجاز العقمي فذكر منو مذكر مف عالقات المجاز المرسؿ ثماف -ٗ
 0 (المصدرية ،كالسببية) فقط ىيعالقتيف

نما نسبة أك مكصكؼ أكعتبارىا كناية عف صفة الـ يحدد نكع الكناية ب -َُ  اكتفى كا 
 .،ككذلؾ لـ يشر إلى أنكاع الكناية مف حيث الكسائط بشرحيا 

،  ما تعارؼ عميو أىؿ البالغة أف الشارح يسمي المصطمحات البالغية ب لناتبيف -ُُ
 0، كىذا يدؿ عمى سعة عممو كمعرفتو بيذه الفنكفلتشبيو كاالستعارة كالكناية كا

تكصؿ البحث مف خالؿ مقارنة األمثمة عند الحافظ العراقي مع أقكاؿ عمماء  -ُِ
البالغة كالتفسير ،إلى أنو قد استكعب المصطمحات البالغية بشكؿ ال يتعارض 

 0مع أقكاؿ البالغييف كالمفسريف
لبالغة الحديث ) مف خالؿ البحث أف الحافظ العراقي قدـ خدمة عممية ناتبيف ؿ -ُّ

 0(بالغة القرآف الكريـ)، تمؾ البالغة التي يجب العناية بيا بعد (النبكم الشريؼ
 قكانيف أكلـ تكف المالحظات البالغية التي ذكرىا الشارح عمى شكؿ قكاعد  -ُْ

يربط بينيا كبيف الشاىد بقدر ما كانت كسيمة استخدميا في تكضيح معنى 
. الحديث
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 ْٕايص انجحش
                                                   

 0 530، كطبقات الحفاظ 220، كلحظ األلحاظ 5/117إنباء الغمر : ينظر ()
 0 4/171، كالضكء الالمع 8/6ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ : ينظر ()
 0 543، كطبقات الحفاظ  309طبقات المفسريف : ينظر ()
 0 22لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 4/171الضكء الالمع : ينظر ()
 0 176/ 5إنباء الغمر : ينظر ()
 0 4/30 ، كطبقات الشافعية 5/170إنباء الغمر : ينظر ()
 0 7/55 ، كشذرات الذىب في أخبار مف ذىب 5/170إنباء الغمر : ينظر ()
 0 10/291 ، كالنجكـ الزاىرة 5/419الدرر الكامنة : ينظر  ()
 0 4/31طبقات الشافعية : ينظر ()
 0 5/172إنباء الغمر : ينظر ()
 0 284لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 1/231لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 231ذيؿ تذكرة الحفاظ : ينظر ()
 0 3/344األعالـ : ينظر ()
 0 80،كأسماء الكتب 230لحظ األلحاظ :ينظر ()
 0 1/230لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 548 ،كطبقات الحفاظ 4/173الضكء الالمع : ينظر ()
 0 1/465كشؼ الظنكف :ينظر ()
 0 4/96إيضاح المكنكف : ينظر ()
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 0 52طبقات النسابيف :ينظر ()
 0 544طبقات الحفاظ : ينظر ()
 0 1/365 ،كالبدر الطالع 4/177الضكء الالمع : ينظر ()
 0 284لحظ األلحاظ  ()
 .548،كطبقات الحفاظ 1/336،كالضكء الالمع 4/80طبقات الشافعية : ينظر ()
 0 1/336 ، كالضكء الالمع 8/21إنباء الغمر : ينظر ()
 0 8/22إنباء الغمر : ينظر ()
 0 548طبقات الحفاظ : ينظر ()
 0 258لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 57 ،كالشيادة الزكية 7/173شذرات الذىب : ينظر ()
 0 1/342المصدر نفسو : ينظر ()
 0 292لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 379المصدر نفسو : ينظر ()
 0 1/12كشؼ الظنكف : ينظر ()
 0 1/343الضكء الالمع : ينظر ()
 0 287 ، كذيؿ تذكرة الحفاظ 287لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 1/761كشؼ الظنكف : ينظر ()
 0 287لحظ األلحاظ : ينظر ()
 4/82طبقات الشافعية : ينظر ()
 0 2/1042كشؼ الظنكف : ينظر ()
 0 548طبقات الحفاظ : ينظر ()
 0 2/1279كشؼ الظنكف : ينظر ()



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  38 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                 

 0 548طبقات الحفاظ : ينظر ()
 0 548 ، كطبقات الحفاظ 289 ، كلحظ االلحاظ8/22إنباء الغمر : ينظر ()
 0 1/74 ، كالبدر الطالع 1/340الضكء الالمع : ينظر ()
 0 8/381العيف ()
 0 1/327مقاييس المغة ()
 0 (بيف) مادة 69-68-13/67لساف العرب ()
 0 16،كأسرار البالغة98،كالنكت في إعجاز القرآف 1/54البياف كالتبييف :ينظر ()
 0 249مفتاح العمكـ ()
 0 215 ،كااليضاح236-235التمخيص:ينظر ()
 ،1/2، كالتعريفات506 ،كالمطكؿ3/5 ، كعركس األفراح1/10الطراز:ينظر ()

كعمكـ   ،154 ،كجكاىر البالغة2/6كمكاىب الفتاح  ،2/103كاألطكؿ
كالبالغة   ،98 ،كدراسات بالغية كنقدية83كعمـ أساليب البياف  ،213البالغة
 0 7 ،كالبياف في ضكء أساليب القرآف10(بسيكني0د)،كعمـ البياف251كالتطبيؽ

 0 2/73 ،كمكاىب الفتاح553 ،كالمطكؿ229 ،كاإليضاح105المصباح:ينظر ()
 0 173جكاىر البالغة: ،كينظر1/343المثؿ السائر ()
 0 3/91طرح التثريب ()
 0 3/92المصدر نفسو ()
 ،كشرح  3/3 ،كفيض القدير20/47 ،كعمدة القارم9/79فتح البارم:ينظر ()

 0 2/17الزرقاني
 0 6/319دليؿ الفالحيف ()
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 ،2/326كشرح المختصر  ،285كالتمخيص  ،1/19تحرير التحبير :ينظر ()
 ،2/180كمعجـ المصطمحات البالغية  ،2/217كاألطكؿ ،555كالمطكؿ

 0 25كالبالغة الكاضحة   ،169كجكاىر البالغة 
 0 8/266طرح التثريب ()
 0 8/266المصدر نفسو ()
 0 3/341المحرر الكجيز ()
 0 5/130البحر المحيط :ينظر ()
 0 164 /18ركح المعاني  ()
 0 7/38طرح التثريب  ()
 0 18/8المفيـ :،كينظر7/41المصدر نفسو  ()
 0 1/398إحكاـ األحكاـ  (67)
 . 309 ،كالبالغة كالتطبيؽ 45 ،كالبالغة الكاضحة 171جكاىر البالغة :ينظر ()
 0 7/112طرح التثريب  ()
 . 7/313المصدر نفسو  ()
 . 309البالغة كالتطبيؽ :ينظر  ()
 . 7/113طرح التثريب  ()
 0 455مفتاح العمكـ  ()
 0 8/212طرح التثريب  ()
 0 15/50المنياج : ،كينظر8/212المصدر نفسو  ()
 0 1/438مجمع األمثاؿ  ()
 0 1/355أسرار البالغة  ()
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كشرح المختصر   ،295-294كالتمخيص   ،471مفتاح العمكـ  :ينظر ()
  ،2/236كاألطكؿ   ،2/129كعركس األفراح   ،575كالمطكؿ   ،2/337

 0 47كأساليب المجاز 
 0 477مفتاح العمكـ  ()
 0 481-480مفتاح العمكـ ()
 0 7/56طرح التثريب  ()
 0 20/66المفيـ : ،كينظر7/56المصدر نفسو  ()
 0 1/91مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار  ()
 0 3/95طرح التثريب ()
 0 3/95المصدر نفسو ()
 0 6/408فيض البارم ()
أك مف تحت أرجمكـ أك يمبسكـ شيعا كيذيؽ ) كتكممة اآلية 65األنعاـ آية  ()

 0 (بعضكـ بأس بعض أنظر كيؼ نصرؼ اآليات لعميـ يفقيكف
 0 3/102طرح التثريب  ()
 0 3/105طرح التثريب  ()
 0 4/155 ،كالبحر المحيط 2/203المحرر الكجيز :ينظر ()
 0 3/105طرح التثريب  ()
 0 2/147المصدر نفسو  ()
 0 2/148المصدر نفسو  ()
 0 312 ،كاإليضاح 324التمخيص :ينظر ()
 0 7/34طرح التثريب  ()
 0 7/36المصدر نفسو  ()
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 0 9/220فتح البارم  ()
 0 1/346أسرار البالغة  ()
 0 1/355المصدر نفسو  ()
 0 3/207معجـ المصطمحات البالغية :ينظر ()
 0 3/207المصدر نفسو :ينظر ()
 0معنى الكممة  ()
 0 525مفتاح العمكـ  ()
 0 277اإليضاح  ()
 ، 574 ،كالمطكؿ 2/338 ،كشرح المختصر 2/130عركس األفراح :ينظر ()

 0 2/220 ،كمكاىب الفتاح 2/236كاألطكؿ 
 2/256 ،كالبرىاف في عمكـ القرآف 10 ،كالفكائد المشكؽ 1/36الطراز :ينظر ()

 0 105 ،كأنكار الربيع 2/98 ،كاإلتقاف في عمكـ القرآف 1/259،كالتعريفات 
 195،كجكاىر البالغة  143(عبد العزيز عتيؽ0د)عمـ البياف :ينظر ()

 ،كعمـ البياف 217 ،كعمـ أساليب البياف 102،كالبالغة الكاضحة 
 ،كالبياف 109 ،كفنكف بالغية 332 ،كالبالغة كالتطبيؽ 245 (بسيكني0د)

 0 2/271 ،كالبالغة العربية 141في ضكء أساليب القرآف 
 0 3/53طرح التثريب  ()
 0 3/54المصدر نفسو  ()
 0 2/331النياية في غريب الحديث كاألثر :ينظر ()
 0 7/141عمدة القارم  ()
 0 6/7طرح التثريب  ()
 0 6/9طرح التثريب  ()
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 0 3/80 المصدر نفسو ()
 0 3/80المصدر نفسو  ()
 0 8/248المصدر نفسو  ()
 0 17/129المنياج : ،كينظر8/250طرح التثريب  ()
 0 6/148الديباج عمى مسمـ :ينظر ()
 0 8/18طرح التثريب   ()
 0 19-8/18المصدر نفسو  ()
 0 11/504فتح البارم  ()
 0 7/152طرح التثريب  ()
 0 7/155 طرح التثريب ()
 0 3/267 المصدر نفسو ()
 0 3/297ابف بطاؿ -شرح صحيح البخارم: ،كينظر3/271المصدر نفسو  ()
 0 8/151طرح التثريب  ()
 0 18/44المفيـ : ،كينظر8/152المصدر نفسو  ()
 0 7/242طرح التثريب  ()
 0 7/243المصدر نفسو   ()
 0 14/275عمدة القارم  ()
 0 2/248طرح التثريب  ()
 ،كالبرىاف في  323 ،كالمطكؿ 91 ،كاإليضاح 112التمخيص :ينظر ()

 0 3/302عمكـ القرآف 
 0 3/151طرح التثريب  ()
 0 3/153المصدر نفسو  ()
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 0 8/185المصدر نفسو  ()
 0 8/186المصدر نفسو  ()
رشاد السارم 21/262عمدة القارم :ينظر ()  0 9/186 ،كا 
 .3/146 ،كمعاني القرآف لمفراء 1/339 ،كمجاز القرآف 1/160الكتاب :ينظر (138)
 0 1/316 ،كأسرار البالغة 1/228دالئؿ اإلعجاز :ينظر ()
 0 511-509مفتاح العمكـ :ينظر ()
 0 28اإليضاح  ()
 ،كالبرىاف في عمكـ القرآف 197 ،كالمطكؿ 1/147عركس األفراح :ينظر ()

 ،كاألطكؿ 2/97 ،كاإلتقاف في عمكـ القرآف1/259،كالتعريفات 2/256
 ،كالبالغة الكاضحة 156 ،كجكاىر البالغة 1/126 ،كمكاىب الفتاح1/263

 142 (عبد العزيز عتيؽ0د) ،كعمـ البياف 291 ،كعمكـ البالغة 108
 ،كعمـ 337 ،كالبالغة كالتطبيؽ 227،كالصكر البيانية بيف النظرية كالتطبيؽ 

 0 2/295 ،كالبالغة العربية 149 (بسيكني0د)البياف 
 0 3/112طرح التثريب  ()
 0 7/187المحكـ كالمحيط األعظـ :ينظر ()
 0 3/113طرح التثريب  ()
 0 8/210المصدر نفسو  ()
 0 8/211المصدر نفسو  ()
 0 512مفتاح العمكـ  ()
 ، 337 ،كالتمخيص 146 ،كالمصباح 2/180المثؿ السائر : ينظر ()

 ،كعركس األفراح 126 ،كالفكائد المشكؽ 1/185،كالطراز 330كاإليضاح 
 ،كالبرىاف في عمكـ القرآف 630 ،كالمطكؿ 2/396 ،كشرح المختصر 2/206
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 ،كاإلتقاف 2/263 كخزانة األدب كغاية األرب 1/240 ،كالتعريفات 2/300
 2/417 ، كمكاىب الفتاح 2/342 ،كاألطكؿ 2/128في عمكـ القرآف 

 ،كعمـ 301 ،كعمكـ البالغة 115 ،كالبالغة الكاضحة 206،كجكاىر البالغة 
 ،كمباحث في 283 ،كعمـ أساليب البياف 201 (عبد العزيز عتيؽ0د)البياف 

 ،كالصكر البيانية بيف النظرية 369 ،كالبالغة كالتطبيؽ 329عمكـ القرآف 
 ،كالبياف في ضكء أساليب 243(بسيكني0د) ،كعمـ البياف 389كالتطبيؽ 

 0 247القرآف 
 0 كما بعدىا 331اإليضاح : ينظر ()
 0 4/89طرح التثريب  ()
 0 4/91المصدر نفسو  ()
 0 7/91المصدر نفسو  ()
 0 94 /7المصدر نفسو  ()
  ،2/101مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار : ،كينظر23الكناية كالتعريض  ()

 0 2/300 ،كالبرىاف في عمكـ القرآف3/237كالنياية في غريب الحديث كاألثر
 0 3/73طرح التثريب  ()
 0 75-3/74المصدر نفسو  ()
 0 2/38المصدر نفسو  ()
 0 2/46المصدر نفسو  ()
 0 3/180المنياج  ()
 0 1/278شرح سنف أبي داكد لمعيني :ينظر ()
 0 2/188طرح التثريب  ()
 0 3/105المفيـ : ،كينظر2/193المصدر نفسو  ()
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 0 7/235طرح التثريب  ()
 0 6/25إكماؿ المعمـ : ،كينظر7/236المصدر نفسو  ()
 0 11/61المفيـ :ينظر ()
 0 8/59طرح التثريب  ()
 0 8/59المصدر نفسو  ()
 0 8/475فتح البارم :ينظر ()
 0 8/192طرح التثريب  ()
 0 7/40إكماؿ المعمـ : ،كينظر8/192المصدر نفسو  ()
 0 14/173 ،كالمنياج 18/54المفيـ :ينظر ()
 0 7/116طرح التثريب  ()
 0 13/47المفيـ : ،كينظر7/119المصدر نسفو  ()
 0 17/210الجامع ألحكاـ القرآف :ينظر ()
 0 8/224طرح التثريب  ()
 0 22/116المفيـ : ،كينظر8/225طرح التثريب  ()
 0 3/424النياية في غريب الحديث كاألثر  ()
 0 7/193طرح التثريب  ()
 0 6/160إكماؿ المعمـ : ،كينظر7/193المصدر نفسو  ()
 0 173 /2طرح التثريب  ()
 2/140إكماؿ المعمـ  :  ،كينظر2/177طرح التثريب  ()
 0 4/63طرح التثريب  ()
 0 2/345النياية في غريب الحديث كاألثر : ،كينظر4/64المصدر نفسو  ()
 0 1/163تأكيؿ مشكؿ القرآف  ()
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 0 1/15البديع:ينظر ()
 0 1/368كتاب الصناعتيف :ينظر ()
 0 1/99العمدة :ينظر ()
 0 521مفتاح العمكـ  ()
 ،كشرح 339 ،كاإليضاح 344 ،كالتمخيص 153المصباح :ينظر ()

 0 636 ،كالمطكؿ 2/43المختصر 
 0 2/186المثؿ السائر  ()
 0 2/407خزانة األدب كغاية األرب  ()
 ،192 ،كعمـ أساليب البياف 208 ،كجكاىر البالغة 305عمكـ البالغة :ينظر ()

 ،كالبياف في ضكء أساليب القرآف 217(عبد العزيز عتيؽ0د)كعمـ البياف 
 0 375 ،كالبالغة كالتطبيؽ 260(بسيكني0د) ،كعمـ البياف 272

 0 7/47طرح التثريب  ()
 0 7/50طرح التثريب  ()
 0 7/112المصدر نفسو  ()
 0 7/113المصدر نفسو  ()
 0 9/443فتح البارم :ينظر ()
 0 24/22عمدة القارم  ()
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صجذ ادلصبدز ٔادلساعع 
 :ادلطجٕعبد :أٔال

،  (ىػ911ت)جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي:اإلتقاف في عمكـ القرآف  -ُ
 0ـ   1996– ىػ 1416 ،1/ط–لبناف - سعد المندكب  ،دار الفكر:تحقيؽ

تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي ابف :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ -ِ
بيركت - ،دار الكتب العممية(ىػػ702ت)(ابف دقيؽ العيد)كىب،المعركؼ بػ

 0 (ت0ط،د0د)
ابك العباس شياب الديف احمد بف محمد : إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم  -ّ

 0ىػ 1323، 7/،المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ مصر،ط(ىػ923ت)القسطالني
اإلماـ أبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني :أسرار البالغة  -ْ

 0(ت0ط،د0د)، دار المدني بجدة ، (ىػ474)
محمد التكنجي ، . د: عبد المطيؼ بف محمد رياض زادة، تحقيؽ: أسماء الكتب -ٓ

 0ـ 1983ىػػ ػ1403 - 3/سكرية،ط/ دمشؽ- دار الفكر  
العالمة إبراىيـ بف محمد بف عربشاه عصاـ :األطكؿ شرح تمخيص مفتاح العمكـ -ٔ

،حققو كعمؽ عميو الدكتكر عبد الحميد ىنداكم  (ىػ934)الديف الحمبي المتكفى
 0ـ 2001– ىػ 1422 1/لبناف ،ط- ،دار الكتب العممية بيركت

 .ـ1980، 5/خير الديف الزركمي، دار العمـ لممالييف ،بيركت،ط: األعالـ  -ٕ
العالمة القاضي أبك الفضؿ عياض اليحصبي  :إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ -ٖ

. ،المكتبة الشاممة،اإلصدار الثالث( ىػ544ت)
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إلماـ  شياب الديف أبك الفضؿ أحمد بف  ا:إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ -ٗ
محمد عبد المعيد،دار الكتب . د: تحقيؽ  ،(ىػ852ت)عمي بف حجر العسقالني

 .ـ1986ىػ، 1406، 2/بيركت،ط-العممية
صدر الدِّيف عمي بف معصكـ : أنكار الرَّبيعي في أنكاع البىديع -َُ

-شىاًكر ىادم شكر، مطبعة العرفاف، النجؼ: ، تىحًقيؽي (ىػ1120ت)المدني
 .ـ1968/ىػ1388، 1/العراؽ، ط

مَّد بف  (المعاني كالبياف كالبديع)اإليضاح في عمكـ البالغة -ُُ ، جالؿ الدِّيف ميحى
كؼ بالخطيب القزكيني ،دار الكتب العممية (ىػ739ت)عبد الرٍَّحمىف المىٍعري

 0(ت0ط،د0د)لبناف،– ،بيركت 
: إيضاحي المكنكف في الذَّيًؿ عمى كشؼ الظُّدنكف عف أسامي الكيتب كالفينكف -ُِ

مَّد أميف البىٍغدىادمٌ  ،دار إحياء التراث العربي (ـ1920ت)إسماعيؿ باشا بف ميحى
 0 (ت0ط،د0د)لبناف،– ،بيركت 

العالمة محمد بف عمي : البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع -ُّ
 0(ت0ط،د0د)بيركت ،– دار المعرفة  (ىػ1255)الشككاني

، منشكرات دار الحكمة ،  (ىػ296)عبد اهلل بف المعتز: البديع  -ُْ
 .(ت0ط،د0د)دمشؽ،

محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي أبك عبد : البرىاف في عمكـ القرآف -ُٓ
  ،1391بيركت - السيد أحمد صقر، دار المعرفة : ، تحقيؽ(ىػ794ت)اهلل
 0(ط0د)

الدكتكر عبد الرحمف حسف حبنكة :(أسسيا كعمكميا كفنكنيا)البالغة العربية  -ُٔ
– ىػ 1416 ، 1/بيركت،ط– دمشؽ ،الدار الشامية – الميداني ،دار القمـ 

 0ـ 1996
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 ،عمي الجاـر كمصطفى أميف ، (البياف كالمعاني كالبديع): البالغة الكاضحة -ُٕ
 0 (ت0ط،د0د)لبناف،– المكتبة العممية ،بيركت 

الدكتكر أحمد مطمكب ،كالدكتكر حسف البصير ،كزارة التعميـ :البالغة كالتطبيؽ  -ُٖ
 0ـ 1999– ىػ 1420 ،2/العالي كالبحث العممي ،ط

 ،2/الدكتكر عبد الفتاح الشيف،دار المعارؼ ،ط:البياف في ضكء أساليب القرآف  -ُٗ
 0ـ 1985

فكزم : ، تحقيؽ(ىػ255ت)أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ:البياف كالتبييف -َِ
 0(ت0ط،د0د)بيركت،– عطكم، دار صعب 

السيد أحمد صقر، دار : ، شرح كتىحًقيؽي (ىػ276)ابف قتيبة: تأكيؿي ميٍشًكؿ القيرآف -ُِ
 .ـ1981/ىػ1401، 3/ليبناف، ط-الكيتيًب الًعمميَّة، بيركت

ابف أبي اإلٍصبىع : تحريري التَّحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القيرآف -ِِ
مَّد شرؼ، مطابع شركة اإلعالنات . د: العىدكاني الًمٍصرٌم، تىحًقيؽي  حفني ميحى

 0ـ1963/ق1383ًمٍصر، -الشرقية، القىاًىرىة
إبراىيـ : ، ، تحقيؽ(ىػ816)عمي بف محمد بف عمي الجرجاني: التعريفات -ِّ

 . ىػ 1405– بيركت  - 1/األبيارم ، دار الكتاب العربي،ط
أبي حياف )محمد بف يكسؼ الشيير : تفسير البحر المحيط  -ِْ

 ىػ 1422- 1/بيركت ،ط/ لبناف- ، دار الكتب العممية (ىػ745ت)(األندلسي
 0 ـ 2001- 

اإلماـ جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف :التمخيص في عمكـ البالغة  -ِٓ
 0ـ 1904 ،1/،دار الفكر العربي ط (ىػ739)القزكيني

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر ابف                                                            : الجامع ألحكاـ القرآف  -ِٔ
ىشاـ :تحقيؽ ( ىػ671ت )فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي 
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 1423سمير البخارم ، دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية ، 
 0(ط0د) ـ ،2003/ ىػ

السيد أحمد الياشمي ،شرح كتحقيؽ :جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع -ِٕ
 0(ت0ط،د0د)حسف حمد ،دار الجيؿ ،

تقي الديف أبك بكر عمي المعركؼ بابف حجة : خزانة األدب كغاية األرب -ِٖ
- بيركت  - 1/عصاـ شقيك ، دار كمكتبة اليالؿ،ط: ، تحقيؽ(ىػ837)الحمكم
 0ـ1987

عبد القادر بف عمر : خزانة األدب كلب لباب لساف العرب -ِٗ
أميؿ بديع اليعقكب ، دار /محمد نبيؿ طريفي: ، تحقيؽ(ىػ1093ت)البغدادم

 0ـ1998، 1/ط–بيركت - الكتب العممية 
الدكتكر أحمد مطمكب ،دار الحرية لمطباعة بغداد : دراسات بالغية كنقدية -َّ

 0(ط0د)ـ ،1980– ىػ 1400
الحافظ شياب الديف أبك الفضؿ أحمد : الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة -ُّ

، تحقيؽ كمراقبة ،محمد عبد المعيد (ىػ852ت)بف عمي بف محمد العسقالني
ىػ 1392 - 2/حيدر آباد، اليند،ط- ضاف ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية 

 0ـ 1972-
التنجي ، دار . الدكتكر: اإلماـ عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ: دالئؿ اإلعجاز -ِّ

 0ـ 1995ىػ 1،1415/ط– بيركت - الكتاب العربي 
محمد بف عالف الصديقي الشافعي : دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف  -ّّ

 0(ت0ط،د0د)لبناف،– بيركت  ، دار الكتاب العربي ، (ىػ1057ت)المكي 
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أبك : عبد الرحمف بف أبي بكر أبك الفضؿ السيكطي، تحقيؽ: الديباج عمى مسمـ -ّْ
 - 1416- السعكدية -الخبر- إسحاؽ الحكيني األثرم ، دار ابف عفاف 

 0(ط0د) ،1996
أبك المحاسف الحسيني الدمشقي، دار الكتب  : (تذكرة الحفاظ لمذىبي  )ذيؿ  -ّٓ

 0 (ت0ط،د0د)بيركت،– العممية 
العالمة أبك الفضؿ : ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني -ّٔ

،  دار إحياء التراث (ىػ1270ت)شياب الديف السيد محمكد اآللكسي البغدادم
 0(ت0ط،د0د)بيركت ،– العربي 

عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم : شذرات الذىب في أخبار مف ذىب -ّٕ
عبد القادر األرناؤكط، محمكد األرناؤكط،دار : ، تحقيؽ(ىػ1089ت )الحنبمي

 .ىػ1406، 1/دمشؽ ،ط- ابف كثير  
محمد بف عبد الباقي ابف يكسؼ : شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ -ّٖ

  .1411 – 1/بيركت،ط– الزرقاني، دار الكتب العممية 
أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف : شرح سنف أبي داكد -ّٗ

أبك المنذر خالد بف : ،تحقيؽ(ىػ855: ت)العيتابى الحنفى بدر الديف العينى 
 0 ـ 1999- ىػ 1420 ، 1/ط– الرياض – إبراىيـ المصرم ، مكتبة الرشد 

أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم :شرح صحيح البخارم -َْ
- أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ، مكتبة الرشد : ، تحقيؽ (ىػ449ت)القرطبي

 0ـ 2003- ىػ 1423 - 2/السعكدية ، الرياض،ط
سعد الديف التفتازاني عمى تمخيص المفتاح،لمخطيب القزكيني : شرح المختصر -ُْ

 0ىػ 1425، 1/ط–إسماعيمياف – في المعاني كالبياف كالبديع الناشر 
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مرعي بف يكسؼ الكرمي : الشيادة الزكية في ثناء األئمة عمى ابف تيمية -ِْ
نجـ عبد الرحمف خمؼ،دار الفرقاف ، مؤسسة : ، تحقيؽ(ىػ1033ت)الحنبمي
 .ىػ1404، 1/بيركت ،ط- الرسالة 

مَّد شرؼ، دار نيضة  -ّْ كري البيانيَّة بيف النَّظرية كالتَّطبيؽ، الدُّدكتكر حفني ميحى الصُّد
ًة كالنٍَّشر، مطبعة الرسالة، الفجالة ىػ ػ 1385، 1/ًمٍصر،ط-ًمٍصر لمطِّبىاعى

 0ـ 1965
شمس الديف محمد بف عبد الرحمف : الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع -ْْ

 .(ت0ط،د.د)بيركت،– ، منشكرات دار مكتبة الحياة (ىػ902ت)السخاكم
، دار (ىػ911ت)عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي أبك الفضؿ: طبقات الحفاظ -ْٓ

. ىػ1403،  1/بيركت ،ط- الكتب العممية 
أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي : طبقات الشافعية -ْٔ

بيركت - الحافظ عبد العميـ خاف ،عالـ الكتب . د: ، تحقيؽ(ىػ851ت)شيبة
 .ىػ1407،  1/،ط

سميماف بف : ، تحقيؽ(ىػ954ت )أحمد بف محمد الداكدم: طبقات المفسريف -ْٕ
 0ـ1997- ىػ1417ا،/ط-السعكدية - صالح الخزم،مكتبة العمكـ كالحكـ 

،تحقيؽ  (ىػ749ت)اإلماـ يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ العمكم :الطراز -ْٖ
– ىػ 1423 ،1/بيركت ،ط– صيدا –عبد الحميد ىنداكم ،المكتبة العصرية 

 0ـ 2002
زيف الديف أبك الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيني : طرح التثريب في شرح التقريب  -ْٗ

- عبد القادر محمد عمي ، دار الكتب العممية  : ، تحقيؽ (ىػ806)العراقي
. ـ 2000، 1/بيركت  ،ط
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 (ىػ773ت)الشيخ بياء الديف السبكي:عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح -َٓ
الدكتكر عبد الحميد ىنداكم ،الدار النمكذجية ،المطبعة العصرية :،تحقيؽ 
 0ـ 2003– ىػ 1423 ،1/بيركت ،ط– ،صيدا 

الدكتكر غازم يمكت ،دار األصالة ، لمطباعة كالنشر :عمـ أساليب البياف  -ُٓ
 0ـ 1983– ىػ 1403 ،1/كالتكزيع ،ط

ـي البياف -ِٓ ًة كالنٍَّشر، : ًعٍم ًبٌية لمطِّبىاعى ة العىرى الدُّدكتكر عبد العزيز عتيؽ، دار النٍَّيضى
 .(ط0د)ـ،1974ليبناف، -بيركت

ـي البياف -ّٓ ٍبد الفىتَّاح فىيُّدكد، : (دراسة تحميمية لمسائؿ البياف)ًعٍم الدُّدكتكر بىٍسييكًني عى
ميؤىسَّسىة المختار لمنشر كالتكزيع، دار المعالـ الثقافية لمنشر كالتكزيع، دار األميف 

ًة، القىاًىرىة . ـ1998/ىػ1418، 2/ًمٍصر، ط-لمطِّبىاعى
ميكـي البالغة -ْٓ أحمد ميٍصطىفىى المراغٌي، دار الكيتيًب : (البياف كالمىعىاني كالبىديع)عي

. ـ2007/ىػ1428، 4/ليبناف، ط-الًعمميَّة، بيركت
أبك عمي الحسف بف رشيؽ القيركانٌي : العيٍمدىةي في محاسف الشعر كآدابو كنقده -ٓٓ

مَّد عبد القادر أحمد عطا، دار الكيتيًب الًعمميَّة، : ، تىحًقيؽي (ىػ456ت)األزدمٌ  ميحى
. ـ2001/ىػ1422، 1/ليبناف، ط-بيركت

بدر الديف محمكد بف أحمد العيني، دار : عمدة القارم شرح صحيح البخارم -ٔٓ
 0 (ت0ط،د0د)بيركت ،– إحياء التراث العربي 

د /د ميدم المخزكمي: ، تحقيؽ(ىػ175ت)الخميؿ بف أحمد الفراىيدم:العيف  -ٕٓ
 0(ت0ط،د0د)إبراىيـ السامرائي،دار كمكتبة اليالؿ ،

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ : فتح البارم شرح صحيح البخارم -ٖٓ
بيركت – محب الديف الخطيب ، دار المعرفة : العسقالني الشافعي، تحقيؽ

 0 (ت0ط،د0د)،



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  54 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                 

ٍطميكب، دار البحكث العممية، : (البياف كالبىديع)فنكف بالغية -ٗٓ الدُّدكتكر أحمد مى
. ـ1975/ىػ1395، 1/الككيت، ط

ميكـ القيرآف كعمـ البياف -َٔ ٍكًزيَّة:الفكائد المشكؽ إلى عي ،عني  (ىػ751ت)ابف قىيِّـ الجى
ىػ ،عمى نفقة محمد 1327 ،1/بتصحيحو السيد محمد بدر الديف النعساني ،ط

 0أميف الخانجي كشركاءه بمصر كاالستانة 
الدكتكر عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية  :(عمـ البياف)في البالغة العربية -ُٔ

 0(ط0د)ـ،1985– ىػ 1405لمطباعة كالنشر ،بيركت ،
أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ : فيض البارم شرح صحيح البخارم -ِٔ

 0العسقالني الشافعي،المكتبة الشاممة،اإلصدار الثالث 
عبد الرؤكؼ المناكم، المكتبة التجارية : فيض القدير شرح الجامع الصغير -ّٔ

 0ىػ1356، 1/ط–مصر - الكبرل 
: ، تحقيؽ(ىػ180ت)أبك البشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو:كتاب سيبكيو -ْٔ

 0 (ت0د)،1/بيركت،ط- عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الجيؿ 
أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل ابف سيؿ : كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر -ٓٔ

عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، : ، تحقيؽ(ىػ395)العسكرم
 0 (ط0د)ـ،1986- ىػ1406- بيركت - المكتبة العصرية  

مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني : كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف -ٔٔ
 0(ط0د)ـ،1992– ىػ 1413– بيركت - الركمي الحنفي، دار الكتب العممية 

أسامة :،تحقيؽ كدراسة  (ىػ429ت)أبك منصكر الثعالبي:الكناية كالتعريض -ٕٔ
 0ـ 1997– ىػ 1418 ،1/البحيرم ،المكتبة الخانجي بالقاىرة ،ط
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الحافظ أبك الفضؿ تقي الديف محمد بف : لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ -ٖٔ
، دار الكتب العممية  (ىػ871ت)محمد بف فيد الياشمي المكي

. (ت0د)،(ط.د)بيركت،
، دار (ىػ711ت)محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: لساف العرب -ٗٔ

 0 (ت0د) ،1/بيركت، ط- صادر 
ميكـ القيرآف -َٕ -الدُّدكتكر صيبحي الصالح، دار العمـ لممالييف، بيركت: مباحث في عي

. ـ1974، 8/ليبناف، ط
أبك الفتح ضياء الديف نصر اهلل بف : المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر -ُٕ

محمد محي : محمد بف محمد بف عبد الكريـ المعركؼ بابف األثير، تحقيؽ
ـ 1995- بيركت - الديف عبد الحميد،  المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر 

 0 (ط0د)،
،عمؽ عميو ،الدكتكر  (ىػ210ت)أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمي:مجاز القرآف -ِٕ

 0 (ت0د)محمد فؤاد سركيف ،مطبعة الخانجي بالقاىرة ،
محمد : أبك الفضؿ أحمد بف محمد الميداني النيسابكرم، تحقيؽ : مجمع األمثاؿ -ّٕ

 0 (ت0ط،د0د)بيركت ،– محيى الديف عبد الحميد ، دار المعرفة 
أبك محمد عبد الحؽ ابف غالب بف : المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز -ْٕ

عبد السالـ عبد الشافي محمد ، دار الكتب :،تحقيؽ(ىػ546ت)عطية األندلسي
 0ـ 1993- ىػ1413، 1/ط–لبناف - العممية 

أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده : المحكـ كالمحيط األعظـ -ٕٓ
، 1/ط– بيركت - عبد الحميد ىنداكم ،  دار الكتب العممية :المرسي،تحقيؽ 

 0ـ2000
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القاضي أبك الفضؿ عياض ابف مكسى بف : مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار -ٕٔ
،المكتبة العتيقة كدار التراث (ىػ544ت)عياض اليحصبي السبتي المالكي

 0(ت0ط،د0د)،
بدر الديف بف مالؾ الشيير بابف :المصباح في المعاني كالبياف كالبديع  -ٕٕ

الدكتكر حسني عبد الجميؿ يكسؼ ،مكتبة اآلداب :،تحقيؽ  (ىػ686ت)الناظـ
 0(ت0ط،د0د)بالجماميز ،

العالمة سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني :المطكؿ شرح تمخيص المفتاح  -ٖٕ
لبناف – عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية ، بيركت :،تحقيؽ  (ىػ792ت)

 0ـ 2007 ،2/،ط
محمد عمي : ،تحػقيؽ(ىػ207ت  )أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء: معاني القرآف  -ٕٗ

بيركت – النجار كآخريف ، دار السركر ، نسخة مصكرة عف عالـ الكتب 
 0(ت0ط،د0د)،

ـي المصطمحات البالغية كتطكرىا -َٖ ٍطميكب، مطبكعات : ميٍعجى الدُّدكتكر أحمد مى
 0 (ط0د)ـ،1987-1983العراؽ، -المجمع العممي العراقي، بىٍغدىاد

عبد الحميد .د: ، تىحًقيؽي (ىػ626ت)، أبك يعقكب السَّكَّاًكيٌ : مفتاح العمكـ  -ُٖ
 .ـ2000/ىػ1420، 1/ليبناف، ط-ًىنداكم، دار الكيتيًب الًعمميَّة، بيركت

ٍفصو عيمىرى : المفيـ لما كؿ مف تمخيص كتاب مسمـ -ِٖ دي بفي أبي حى أبك العبَّاس أحمى
ـى الحافظ ، األنصارمُّد القرطبيُّد  ،المكتبة الشاممة،اإلصدار (ىػ656ت)بًف إبراىي

 0الثالث 
عبد :،تحقيؽ (ىػ395ت)أبكالحسيف أحمد بف فارس بف زكريا:مقاييس المغة -ّٖ

، 2/ط– لبناف - بيركت - دار الجيؿ : السالـ محمد ىاركف ، دار النشر
 0ـ 1999- ىػ 1420
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أبك زكريا يحي بف شرؼ ابف مرم :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج -ْٖ
 0ىػ 1392 ،2/بيركت ط– النككم،دار إحياء التراث العربي 

ابف يعقكب المغربي :مكاىب الفتاح عمى تمخيص المفتاح لمقزكيني  -ٖٓ
المطبعة العصرية :عبد الحميد ىنداكم ،الدار النمكذجية:،تحقيؽ  (ىػ1128ت)
 0ـ  2006– ىػ 1426 ،1/بيركت ،ط- صيدا –

 (ىػ748ت)شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي:ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ  -ٖٔ
الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد،دار الكتب : تحقيؽ

. ـ1995، 1/بيركت ،ط- العممية 
جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف : النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة -ٕٖ

 0(ت0ط،د0د)مصر ،– تغرم بردل األتابكي ،  كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي 
ضمف ثالث رسائؿ -، (ىػ386ت)أبك الحسف الرُّدمَّاًنيٌ : النُّدكتي في إعجاًز القيرآف -ٖٖ

مَّد زغمكؿ سالـ، دار : ، تىحًقيؽي كتعميؽ-في إعجاز القيرآف مَّد خمؼ اهلل، كميحى ميحى
 .ـ1968/ىػ1387، 2/المعارؼ، ًمٍصر، ط

أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، : النياية في غريب الحديث كاألثر -ٖٗ
- محمكد محمد الطناحي ، المكتبة العممية - طاىر أحمد الزاكل : تحقيؽ
 0 (ط0د)ـ ،1979- ىػ 1399- بيركت 

: انسسبئم اجلبيعيخ:صبَيب
احمد حمد محسف الجبكرم ، رسالة : أساليب المجاز في القرآف الكريـ   -َٗ

 0ـ 1989/ىػ 1410دكتكراه، جامعة بغداد ، كمية اآلداب ، 
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English and Arabic Aspiration:   
A Contrastive Study 

By  

Hasan Shaban Ali 

 قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية/ جامعة تكريت

Abstract 
Not all languages have voiceless plosives of this type, but 

English does and the initial [p] [t] [k] sounds of words such as 

pound, time, keen, are aspirated. The symbol for aspiration a 

superscript [
h
] following the sound affected - so [p

h
 t

h
 k

h
] and so 

on. Aspiration is generally thought to be the product of 

straightforward and allophonic rule which strengthens voiceless 

stops. 

Some phonologists argue that sounds, which are aspirated, 

are produced with spreading of the vocal cords, others suggest 

that aspiration is produced by a delay in the onset of voicing after 

a stop closure has been released, as in the pronunciation [p
h
ɪt], in 

which it is claimed that there is a delay between the release of the 

bilabial stop closure and the onset of voicing for the following 

vowel [ɪ]. Aspirated stops are also referred to as fortis stop.  

The study falls into three sections with an introduction and 

conclusions. The fist section deals with aspiration in English. It 

clarifiers voice onset time, the closure release and aspiration 

rules. Section two is devoted to the concept of aspiration in 

Arabic and the different phases in the production of Arabic 

plosives. Finally, the are the major findings that the researcher 

reached throughout the study. 
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Phonemic Transcription :  
Consonants in Arabic 

 
Arabic 
symbol 

English 
symbol 

Example in Arabic 
Meaning in 

English 

(أرض)   /ard?/ / ? / أ  1  Land 

(باب)   /b/  /baab/  ب  2  Door 

(ترتيب)   /t/  /tartiib/  ت  3  Ordering 

(ثعمب)    /θ / / θa?lab/  ث  4  Fox 

(جبؿ)  /d  /  /d  abal/  ج  5  Mountain 

h/  /himaar/  ح  6 /(حمار)    Donkey 

/x/  /xamra/  خ  7 (خمرة)    Wine 

d/   /dub/  د  8 /(دب)     Bear 

/ð/ /ðubaaba/  ذ  9 (ذبابة)   Fly 

(راس)   / r/   /ra?s/ ر  10  Head 

/z/  /mawz/  ز  11 (موز)   Banana 

/s/  /salaam/  س  12 (سالـ)    Peace 

r؟a / /  / ش  13 /(شعر)    Hair 

/s/  /sunduuq/  ص  14 (صندوؽ)    Box 
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/d/  /dabaab/  ض  15 (ضباب)    Fog 

t/  /tabl/  ط  16 /(طبؿ)    Drum 

/z / /zill / ظ  17 (ظؿ)    Shadow 

/؟  /؟/  ع  18 alam /(عمـ)    Flag 

/g/  /guraab/  غ  19 (غراب)    Crow 

/f/  /funduq/  ؼ  20 (فندؽ)    Hotel 

/q/  /qalam/  ؽ  21 (قمـ)    Pen 

k/  /ka?s/  ؾ  22 /(كأس)    Cup 

/l/  /lawn/  ؿ  23 (لوف)    Colour 

/m/  /manzil/  ـ  24 (منزؿ)    Home 

n/  /naar/  ف  25 /(نار)    Fire 

(هجـو)  /h/  /hud  uum/  هػ  26  Attack 

/w/  /walad/  و  27 (ولد)    Boy 

/y/  /yad/  ي  28 (يػد)    Hand 

Vowels in Arabic  

 
Arabic Short 

Vowel 
English 
Symbol 

 Example in Arabic  
Meaning in 

English 

1  /     /  /a /   /balad /    َبَمد   Country 

2 /     /  /i /   /min/ ِمف   From 

3 /     /  /u /  / urbu /    ُشرُب   Drinking 

 
Arabic Long 
Vowel 

English 
Symbol 

Example in Arabic 
Meaning in 

English 

/ آ /  1  /aa /  /baab /  باب   Door 

/ و /  2   /uu /  /  uruuq /   شروؽ  Shining 

/ ي /  3   /ii/   /fiil/ فيؿ    Elephant 
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1. Introduction 
Iverson and Salmans (1995: 369-72) suggest that phonetic 

aspiration is present before a vowel in initial position but is 

suppressed after [s] in a cluster in English because [spr] feature is 

shared between the fricative and the stop. Aspiration in English 

does not directly depend on stress. They identify the location of 

aspiration in English as the beginning of a stress foot. For 

instance, time [t
h
]ime, typhoon [t

h
]yphoon, potato [p

h
]otato. In 

addition, foot as a prosodic unit consisting of one or more 

syllables of which one is stressed, there are also cases where 

aspiration appears at the beginning of word, internal unstressed 

syllables. For example, 'oppor[t
h
]unistic, medi[t

h
]erranean. The 

degree of aspiration in English correlates with the degree of 

stress (ibid: 378).  

Kim (1970: 109) assumes that aspiration is nothing but a 

function of the glottal opening at the time of release. He proposes 

the voicing delay after voiceless stops is due to the narrowing of 

the glottis before voicing starts, as in:  
… the length of aspiration or voicing appears to 

be equal to the time it takes for the open glottis 

to close for the vibration of the following vowel. 

Thus, English /p, t, k/ are aspirated when initial in a full-

vowelled syllable. Elsewhere they have less aspiration or none. 

Hence, the aspiration of the /p/ after /m/ in plump pie but its 

absence in plumb eye. The /t/ of a tease is aspirated as is that of 

attack /ǝtæk/ but not that of at ease (Jones, 1931: 60). 

2. Voice Onset Time 
Lisker and Abramson (1964: 387) propose voice onset time 

as an acoustic measure that correlates with aspiration. They 

justify this by pointing out that the noise heard as aspiration 

occurs during the period of voicelessness between the release of 

the stop and the start of voicing of the following vowel, as in: 
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"Aspiration …is regarded simply as a large delay in voice 

onset." 

Moreover, when one produce a stop consonant in which the 

vocal cords are not vibrating and then follows this with a vowel 

sound, there may be a delay in the onset of voicing in the vowel. 

When this happens, we say that the stop in question is aspirated, 

as in the English word pad [p
h
æd]. If there is no such delay in 

voice onset time, we say that the stop is unaspirated as in the 

word pain [peɪn] (Carr, 2008: 188). 

To conclude voiceless plosive consonants, the vocal fold 

vibration is stopped for a period that is a little longer than the 

hold phase (the time when the mouth is blocked) so that the there 

is still vocal fold vibration around the moment of release (when 

the articulators part and the plosion is heard. This delay, 

measured from the start of the explosion to the point where vocal 

fold vibration begins, is called the voice onset time. 

3. Aspiration in Languages  
The commonest pattern in languages around the world is for 

voiceless plosives to have a short voice onset time, they are 

therefore voiceless unaspirtated plosives. The voiced plosives 

with which they contrast tend to be fully voiced, that is to have 

vocal fold vibration started well before the explosion. Among 

languages which do use are French, Spanish, Italian, Greek, 

Dutch, Russian, Arabic. English does it in a different way. The 

voiceless plosives have a longer voice onset time and are thus 

aspirated. The voiced plosives do not need to be fully voiced 

depending on the context in which they appear. They may lack 

vocal fold vibration for some or all the hold (Michael and 

Maidment, 2005: 1). 

The remarks so far apply to plosive consonants in initial 

position directly before a vowel. If a language distinguishes 

voiced and voiceless plosives at all it will do so in that position. 
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In other positions, the sounds may be modified. For instance, 

voiced plosives may become fricatives or approximant when 

flanked by voiced sounds (ibid: 2). 

4. Devoicing 
English [p t k] are aspirated when at the beginning of a 

stressed syllable, if an approximant rather than a vowel follows. 

For example: 

price, play, twin, cute 

The aspiration takes the form of devoicing the approximant 

so: 

[praɪs], [pȴeɪ], [twɪn], [kju:t] 

If [s] precedes, there is no aspiration and, correspondingly, 

little or no devoicing of any approximant, so for example: 

Sprain [spreɪn] 

Splash [splæʃ] 

Squeak [skwi:k] 

Studio [stju:diəu] 

English consonants are sometimes called lenis (weak, i.e. 

short, quiet, unaspirated,  sometimes, voiced) and fortis  (strong, 

i.e. long, loud, aspirated, always voiceless (ibid: 4). 

5. Voicing and Aspiration 
Generally speaking, the English /p/ which is distinguished 

from /b/ by a small burst of noise when the lips open followed by 

a slightly noisy interval of about 30 ms before the vowel starts. 

The difference between the sounds can be shown by a small 

raised /
h
/ (Ladafoged, 2005: 135). 

Abercrombie (1967: 148-9) defines aspiration as a period of 

voicelessness that follows the voiceless closure phase of a stop. 

The diagram will make these relationships of stops with glottal 

states clearer. The lower line represents the states of the glottis. It 

is wavy if the glottis is in vibration, straight if it is not. 
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mouth passage 

larynyx                                                                                                       vvvvvvvvv 

voiceless aspirated 

mouth passage 

larynx                                                                                                         vvvvvvvvv 

 

In addition, the English /b, d, g/ are fully voiced. In English 

the vocal folds are apart and not vibrating while the lips are 

closed for /p/, and while the tongue is touching the roof of the 

mouth for /t/ or /k/. They do not come together and start vibrating 

immediately after the closure is released. There is as a small 

delay before the following vowel in which the air rushes out. 

forming what is known as aspiration. The English stops /p, t, k/ 

are said to be aspirated. The interval between the release of a stop 

and the start of a following vowel is called the voice onset time. 

(Ladafoged, 2005:  136) 

5.1 The Closure Release 

 Robins (1980: 78) clarifies that the release of a closure may 

be followed by a small puff of air (aspiration). This is the case 

with the standard English voiceless plosives in initial position 

(narrow) symbolized [p
h
] [t

h
] [k

h
] and distinguishes them from 

the French voiceless plosives and from these in some northern 

English dialects, which do not have this aspiration. They are 

called unaspirated voiceless plosives. Voiced plosives can be 

aspirated with voiced aspiration intervening though these are less 

common. Some languages like India have all four types [t] [t
h
] 

[d] [d
h
], etc.  
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In English whispered speech, the aspiration of the voiceless 

plosives of the features maintaining the distinction between 

normally voiced and voiceless consonants. 

5.2 The English Aspiration Rule 

 Bloch (1948: 7) states that English aspiration rule /p/ 

→[p
h
]/. Meaning a /p/ phoneme corresponds to a [p

h
] phone in 

syllable-initial position." The alphabet of each level is 

autonomous, and thus the latter [p] at the phonetic representation. 

Accordingly, the phoneme /t/ in English word-initial position 

always maps to an aspirated [t
h
] and the phone [t

h
] always maps 

to the phoneme /t/. thus, [p] and [p
h
] are not distinct phonemes in 

English, the contexts where [p] appears, are the complement of 

those where [p
h
] appears; therefore, the phones [p] and [p

h
] are 

members of the phoneme [p], and [p], and [p
h
] are the allophones 

of /p/. The pair /p/ and /b/ are separate phonemes. 

6. Plosive Stops in Arabic 
The air which rushes out from the lungs is fully blocked 

resulting in holding of the air.  The air is compressed  then the 

airway suddenly released, causing a plosive sounds. These 

sounds are called stops. But because of the plosion, they are 

called plosives. They are divided into eight sounds:) ,b t, d, ţ, ض, 

ء) ,ؽ ,ؾ . Western scientists divided them into eight too, but they 

replaced the phoneme ض) ) by Arab (ج)  and called them strong 

consonants.  The Arabs interpreted intensity as stops. 

Bishr (2000: 247-250) classifies Arabic stops as follows: 

 /?albaa/ (ب) 6.1

In the production of albaa?  the air that comes from the 

lungs is fully obstructed at the lips, as they are pressed together 

and compressed the air for a short period of time.  The lips are 

suddenly separated resulting in a plosive sound from the mouth. 

The vocal cords vibrate during the pronunciation this sound. 
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  is then a voiced bilabial plosive stop. It is noticed that ,(ب) 

many Arabs make an error in the pronunciation of the voiceless 

[p] in the English . For instance,  they pronounce it like a voiced 

consonant corresponding to the Arab  [b]  that is made voiceless 

in some of its positions, like  كتاب /kitæb/. In this case, the 

voicelessness is accompanied by a lack of full plosion.  This is 

perhaps one of the reasons for Arabs emphasis on the necessity 

of pronouncing 'albaa' with 'alfatha' instead of alsukoon  to 

achieve the complete plosion.. 

 /?altaa/ التاء   6.2

The air that comes from the lungs is fully obstructed at the 

ponit where the tip of the tongue is against the palate and  the 

front part of the alveolar. The air is compressed for a while and 

then the tongue is moved suddenly, leaving that point which 

leads to a plosive sound.  The vocal cords do not vibrate in the 

production of altaa?. It  is then,  voiceless dento-alveolar stop. 

 /addal/ الداؿ  6.3

It is the counterpart of the voiced consonant "ت " . The is no 

difference between them except that the vocal cords vibrate with 

addal.so, addal is voiced dento-alveolar stop. 

 /?altaa/ الطاء   6.4

 is the velarized counterpart of altaa?. In the :الطاء

articulation of altaa?,  the back of the tongue is raised backwards, 

moves backwards  slightly towards the back wall of the throat.  

Some phoneticians state that in the articulation of altaa?  the 

tongue is curved .  الطاء is voiceless velarised dento-alveolar stop.  
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7. The Different Phases in the Production of Arabic 

Plosives 
(Mukhtar(2006: 117-119 ) mentions the following phases: 

7.1 Complete Closure 

The result of this phase are the so-called the stop 

consonants , also called plosives as well as being called 

occlusive. Plosives are described as aspirated, accompanied by 

aspiration. The aspirated symbol is either an apostrophe (p') or a 

small (
h
). Some distinguish between two types of plosive sounds.  

If the explosion is out, as in (pa), they are called explosives. If it 

is internal, they are called implosives. 

Sometimes the explosion happens by removing the closure 

class causing a sudden release of the compressed air in the mouth 

, exploding through the nose. This occurs when the nasal sound is 

located immediately after a stop  consonant as in  cabman, enda. 

This kind of explosion is called nasal plosion. 

7.2. Narrowing: 

 The result of this is the continuant sounds. They are  

divided into: 

1. sibilants: such as the (س) and (ز). They are called sibilants  

because of the force friction with them. The reason for the 

force friction is that the same amount of air (with ث) must pass 

with (س) through narrower passage. Some others divided 

sibilants into hissing (s) and hushing. (ʃ) 

2. Fricatives: they are also called constrictives and spirants,like 

 (ذ )  and (ؼ)
3. Closure and narrowing: The sound in this case is called an 

affricate, or an affricated release or semi-stop. 
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8. Consonant Systems in Languages: 
1. Stops: All languages have plosives in two places, at least in 

the places of articulation. Either /p/ or /t/ and as well as /k/.  

More common than this are three different places for (p, t, k) 

as in English, French and Portuguese. There are languages 

with four stops (p, t, k, q).  It is rare to find five different 

places, and that are found in Arabic in the form of (p, t, k, q,?) 

2. Fricatives: these are common in languages.  The places of 

fricatives are more than  the places of the stops. There are five 

fricative places    while stops have only three places in 

English, German and Polish. Arabic has six places for 

fricatives  in the pronunciation of  ؼ و س , ش ,ح ,هػ، خ as 

compared with five stops. The Spanish and Russian have for  

fricatives as compared with three stops.  

3. nasals: English and German have three nasals like French , 

Italian and German. 

4. Laterals: Most languages have one lateral sound that is /l/,  as 

in English, German, French and Arabic. 

(ibid: 42) 

9. Aspirated  sounds: 
These are the sounds that are followed or preceded by a 

buff of air. As for how to produce this type of sounds, it is 

clarified as follows: 

The organs of speech are separated  so as the air stream pass 

quickly and strongly betweenthe vocal cords resulting in a sound 

like a (الهاء), which is described as a buff of air. Consequently, the 

Arab( تاء) at the standard level is aspirated. 

It is noted that the separation of the organs of speech  when 

the voiceless aspirated sounds are articulated, are stronger than 

the voiced aspirated sounds. Therefore, the buff of air which 

follows the following voiceless aspirated sounds [p
h
, t

h
, k

h
] is 

 
 

   

 

 
English and Arabic Aspiration:   

A Contrastive Study 

  13 

 

 جملة آداب الفراهيدي
Hasan Shaban Ali  

  2012حـــزيران   (11)العـدد 

stronger than what follows the following voiced sounds: [b
h
, d

h
, 

g
h
].  This is phonetically speaking regardless of the use of these 

sounds in a specific language. Some believe that the buff of air 

that follows voiced stop sounds is  weak and like a part of that 

sound . (Istata, 2003: 134-135). 

10. Intensity and laxity 
The opinion of scientists in the fortis and lenis sounds is 

that fortis articulated by the sudden confluence of the organ of 

speech with another.  They separate suddenly producing the 

sound. Whereas the lax means that convergence between them is 

not strong, allowing the passage of friction sound. Sibawayhi 

defined the fortis as that ((which prevents the sound from  taking 

place, which are  ؾ، ط،  ,هػ  He pointed out that .((ي and د ,ت , ج , 

the lax sounds as ذ ,ث ,ز ,  هػ ,ز ص،,ض ,س , ح  ,ش , غ، خ, and ؼ. 

The adoption of the Arabs to the flow of the breath and 

whether or not in the fortis and lax caused mixing and overlaping 

between them and the voiced and voiceless and made the 

distinction between them, depending on this, difficult at the 

beginning. However, the Arabs noted to the flow or not of air an  

issue that was fully agreed by a group of Western scientists such 

as (Kantinmo p 35) which proved their view that counting the 

fortis sounds as occlusive that can not be articulated for ending 

the obstruction caused by the two organs. On the contrary,  lax 

sounds has as continuous repetition (Al-Atiya, 1983: 45-46). 

There are three types of these sounds: 

1. Full intensity: the sounds are eight (ب ,د ,ط ,ت ,ج ,ؾ ,ؽ ,هػ). 

2. Medium between fortis and lenis. The sounds of the five (ف ,ؿ, 

 .(ر ,ـ ,ع
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3. Full lax:  (س) ,(د) ,ع ,خ ,هػ ,ح ,أ (ش) ,غ ,  ,(ؼ) ,(ز) ,(ت) ,ص ,(ز) ,ض ,

 (و)

(Al-Hamad: 2008: 292-3) 

12. The Production of the sounds and the factors of 

their variety 
Exhaled air is a substance that does not stop as long as 

human lives in this life and if he wants to speak, his mind gives a 

stimulus to the organs of speech to obstruct the exhaled air 

narrowing its course, or blocked for a moment that leads to the 

articulation of the sound. 

13.The most important factors affecting the 

production of sounds 
1. The state of the vocal cords: 

The vocal cords take several positions during the process of 

producing the sounds of language: 

i. The vocal cords to be apart , the air passing through them 

without a change in the nature of the breath until it reaches to 

the upper speech cavities where It exposes to holding and 

narrowing producing the sound. The sounds that occur in this 

case are called voiceless. 

ii. The vocal cords came close each other to obstruct the breath 

and lead to its vibration producing a laryngeal tone sounds 

that accompany the articulation of voiced consonants. 

2.The position of breath obstruction 

   Breath obstruction is happening in the throat cavity. If it 

exceeded throat cavity it may take its way through the oral cavity 

and often can take the way to the nasal cavity at (ـ) and an (ف). 

3. How to intercept breath 

The breath-holding in the place of articulation or 

narrowing its way, and how that narrowing occurs, are factors 

that lead to the diversity of sounds resulting from these positions: 
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i. A complete lock of breath in a position of obstruction leads to 

holding of breath and pressing back into the position behind 

the place of obstruction, then it releases producing a sound 

very like (ؽ ,ت ,د) and the like, these are called plosive. 

ii. The obstruction of the organ of speech lead to narrowing the 

oral cavity in the position of the obstruction and allows air to 

pass in a narrow port that leads to the pronunciation of a lax 

sound, such as (غ  ,خ ,ش ,ؼ ,ث) which are called fricatives. 

iii. The sound may be between the average sound intensity and 

laxity  in somewhere such as a sound (ؿ) , (ر) , (m( and (ف). 

iv. If there is an obstruction  to the breath in the mouth and took 

its way through the nasal cavity, the soft palate is lowered , 

the result is a nasal sound which is called nasalization  such 

as (ـ) and (ف). 

(Al-Hamad ,2009:30-32). 
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Conclusions 
Throughout the study, the researcher has come up with the 

following findings: 

1- Aspiration is longer for stops that begin a stressed syllable 

and shorter for stops that begin an unstressed syllable. 

2- Velar stops have longer aspiration than bilabial and alveolar 

stops. 

3- There is more variation in the duration of aspiration for the 

word initial than for the word medial position. 

4- Aspiration depends to a great extent, on the place of 

articulation of a stop. 

5- English plosives are aspirated at the beginning of a stressed 

syllable if an approximant rather than a vowel follows. 

6- The length of aspiration is equal to the time it takes for the 

open glottis to close for the vibration of the following vowel. 

7- The air modifications take different shapes which happens in 

the air passage.  

8- There are two types of plosive stops, the first is explosives 

and the second is explosives. 

9- Most languages have plosive consonants in two different 

places of articulation, others have three places as in English, 

French and Portuguese. Arabic has five plosive stops (p, t, k, 

g, ?). 

10- Arabic is significant in that it does not have an aspirated 

stop series, and also lacks the /p-b/ contrast. 

 
 

   

 

 
English and Arabic Aspiration:   

A Contrastive Study 

  17 

 

 جملة آداب الفراهيدي
Hasan Shaban Ali  

  2012حـــزيران   (11)العـدد 

References 
David, Abercrombie, (1967) Elements of General Phonetics. 

Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Iverson, Gregory, K. and Joseph, C. Salmons (1995) "Aspiration 

and Laryngeal" Phonology Representation in Germanic. 

Lisker, Leigh and Arthur, S. Abramson (1964) A Cross-

Language Study of Voicing in Initial Stops: Acoustical 

Measurements. 

Jones, D. (1931) The Word as A Phonetic Entity. Le Maitre of a 

Phonetique. 

Harris, John (1994) English Sound Structure. Oxford: Blackwell. 

Ladefoged,  Peter   (1982) A Course in Linguistic Phonetics. 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 

Ladefoged,  Peter   (2005) Vowels and Consonants. An 

Introduction to the Sounds of Languages. (2
nd

 ed). New 

York: Blackwell. 

Ashby, M. and Maidement, J. (2005) Introducing Phonetic 

Science. New York: Cambridge University Press. 

Robins, R. H. (1980) General Linguistics: an Introductory 

Survey. (3
rd

 ed). London: Longman Group Ltd. 

Bloch,   (1948) "A Set of Postulates for Phonemic Analysis", 

Language 24.  

Car,  Philip (2008) A Glossary of Phonology. Edinburgh: 
Edinburgh University Press 



 
 

   

 

 
English and Arabic Aspiration:   

A Contrastive Study 

  18 

 

 جملة آداب الفراهيدي
Hasan Shaban Ali  

  2012حـــزيران   (11)العـدد 

: املصادر العربية
دار الفكر، : دمشؽ. عبد العزيز الصيغ. المصطمح الصوتي في الدراسات المغوية -

1998(-58-71 .)
محمود حسيف . أ.تحقيؽ. محمد مكي نصر. نهاية القوؿ المفيد في عمـ التجويد -

 (.137-129)عماف . الجنات لمنشر والتوزيع. 2009. 1ط. الزهيري

مركز الدراسات .(2009 )1ط. غانـ قدوري الحمد . د. الميسر في عمـ التجويد -
 .المعمومات القرانية

مركز الدراسات . 2008. 1ط. غانـ قدوري الحمد . د. شرح المقدمة الجزرية -
 .جدة: بمهد اإلماـ الشاطبي. والمعمومات القرانية

 

 
 

   

 

 
 معجم ألفاظ َفَعاِل

 محمد ياس خضر. د. م. أ
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  59 

 

 جملة آداب الفراهيدي

فاِلم
َف
م
َف
م معجم ألفام 

                                                    محمد ياس خضر الدوري. د. م. أ
 ن

 قدم اللغة العربية/ كلية التربية/ جامعة تكريت

 
الحمد هلل الذي جعل العربية من الثراء ما أنك تطوِّف بين مفرداتيا وأبنيتيا 
مكتشفا الدالالت والمعاني الدقيقة ، والصالة والسالم عمى النبي الخاتم الذي عمَّمو 

: الحق وأدبو فمقَّنو لغات العرب تمقينًا ، وعمى آلو وأصحابو نجوم العرفان ، وبعد 
 ، فوقفت عمى ثكنت قد كتبت بحثًا في صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤن

أحكاميا وأقساميا ، وانتييت إلى أن كل صور فعال تدل عمى التأنيث عند العرب ، 
ولكثرة ما عالجت معانييا في كالم العرب تخرَّجْت لي ألفاظ كثيرة عمى ىذا البناء ، 

فأحببت أن أجعميا في متناول الباحثين ، وفضاًل عن ذلك أني وجدت اإلمام 
قد ألَّف ( العباب ) صاحب  (ىـ 650ت )غانيايذكر أن الص (ىـ 911ت)السيوطي

( 130)، وقد جمع فييا  (ما َبَنْتو العرب عمى َفعاِل )رسالة في ألفاظ فعال سّماىا 
  ، وقد ذكر محقق كتاب العباب  أن (2) ، ونقل عنيا صاحب خزانة األدب(1)مفردةً 

.  ، ولم نقف عمييا  (3) ىـ1383ىذه الرسالة قد طبعت في دمشق سنة 
وعودًا إلى األلفاظ التي جمعتيا ؛ إذ لما راجعتيا وجدتيا فاقت ما جمعو 

مفردًة ؛ لذا طفقت أجمع مفرداتيا مع تفسيراتيا ، لعل  (155 )الصاغاني ، فقد بمغت 
ىذا البحث يسّد ما فقدتو المكتبة العربية من تأليف أحد أفذاذىا ، أما منيجي في 

: العرض فيقوم عمى األمور اآلتية 
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اسم : تبيين التصحيف ؛ إذ ظير التصحيف في  كتب المتقدمين ، كجناِد - 1
. ، وسيجده القارئ لممعجم  ((حناذ  ))فإنو تصحيف لـ، من أسماء الشمس 

حاولت جاىدًا ، إرجاع األلفاظ إلى أصل وضعيا المغوي الذي اشُتقت منو - 2
قد اسُتعممت في ، ، وتبيين المجاز إن ُوِجَد ، كَصَماِم معدولة عن صاّمة 

. الداىية مجازاً 
صيغة فعال  )اإلشارة إلى دالالت فعال التي كنُت قد درستيا في بحث - 3

 ، كاختصاص فعال بالشتم ومالزمتيا لمنداء ، (4)(واختصاصيا بالمؤنث
. وفعال األمرية ، وغير ذلك

.   فيعني أنني قد أتيُت بمعًنى آخر لمفظة   (    )إذا عمَّْمُت بعالمة ىكذا- 4
سوق الشواىد التي تثبت نطق العرب بيا ، وقد غمب عمى فعال شواىدىا - 5

.  ؛ إذ قد تصل إلى المئة  واألمثال الشعرية
:  ترتيب األلفاظ بحسب حروف المعجم ، عمى الوجو اآلتي- 6
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 املعجم

  أبِا  .ٔ

: (5)وأنشد (ـ ه231ت)الماء والسراب ، عن ابن األعرابي  : األبابِ )) 
ْمَن َسبًجب ُمْسَتخفَّ الَحْمِل    َتُ قُّق َ ْ َراَف ااَأبِا الَحْ لِ             َقوَّ

 . (6)((أخبر أنيا سفن البر 
ن لم تصِب ، إن أصابت الماء فال َعَباِب : لمظباء  ))ومن األمثال ما قالوا  وا 

أبَّ : من قولك)) ، وذلك (7)((وال تتييأ لطمبو، لم تأتبَّ لو : الماَء فال َأباِب ؛ أي
. ( 8)((تييأ : لألمر وائتبَّ لو 

    َ َزامِ  .ٕ

وأزمْتيم السنُة ، قد َأَزَمْت أزاِم :  السنة المجدبة الشديدة ؛ إذ يقال أزام
 : (10)قال الشاعر ، (9)أْزمًا استأصمْتيم

 ىبَن ليب الطعبَم فمم ُتضْعُو        غداَة الروِع إذ  زمْت َ زاِم 
 :  (11)وقال جميل

ُجذاُم سيوُف اهلل في كّلِ موطٍن        إذا  زَمْت يومَ المقبء  زاِم 
 : (12)وقول ابن الرومي

مت تعضيال   نتَ الذي قطَع الحأبئَل أعدمب      َ َزَمْت  زام و ضَّ
  َأَجبل .ٖ
قال الخيري من ، في نوادر أبي عمٍرو الشيباني بجال اسم امرأةٍ   )) 

 : (13)البسيط
 (14)((توحي أجبِل  أبىب وىو متكٌئ       مى سنبٍن كأنف النسر م توِق 
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ل ،منونًا كسحاٍب  (بجاٍل )بعضيم عدَّ  أو ىوالشيخ ،وىو صفٌة لرجل بمعنى ُمَبجَّ
 . (15)الكبير السيد العظيم مع جماٍل ونبل

َأَداِد   .ٗ
 (16)((يا قوم  َبَداِد بداِد ؛ أي ليأخذ كلُّ رجٍل قرنو  )):   قوليم في الحرب ، 

وىو مًا خوذ من قوليم ، بمعنى أن يأخذ كلُّ رجٍل رجاًل يكون قرينو أو من أقرانو 
. (17)وبداِد ىنا اسم فعل أمر، لقي قوٌم أبدادىم ؛ أي أعدادىم لكل رجٍل رجٌل 

 ((  ؛ وبني أيضا عمى الكسر؛  [متفرقة]متبِّددة : جاءت الخيُل بداِد ؛ أي : وقوليم
 : (19) ، قال الشاعر عوف بن الخرع(18)((وىو الَبَدد ، ألنو معدوٌل عن المصدر 

وذكرَت من لأن المحمَّق ُ رَأًة       والخيُل تعدو في الصعيد َأَداِد 
:  (21)()قال حسان بن ثابت  ، (20)متبدِّدين: تفرَّق القوُم بداِد ؛ أي : ومثمو 

 كنب  مبنيًة وكبنوا جح اًل          لجأًب ف كَّْوا أبلرمبِح أدادِ 
َأَراِح    .٘

أنيا زالت : عمى َفَعال ، المعنى ، دلكت براِح يا ىذا  )):  يقال لمشمس 
 ، (23) ، وىو اسم لمشمس معرفة(22)((فبراِح بمعنى بارحة ، وبرحت حين غربت 

وقيل  ، (24)((ما زال : ما برح ؛أي: سميت بو ألنيا تستقر من قوليم  )): وقيل
 : (26)وأَنشد قطرب ، (25)وبارحة كاشفة، سميت بذلك ؛ النكشافيا وظيورىا 

ىذا مقبم قدمي رأبح       ذأا حتى دلكت َأَراِح 
أراِك    .ٙ
.  ، فيو من َفَعاِل األمرية(27)((ابركوا : َبَراِك براِك ؛ أي : يقال في الحرب  )) 
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:- َأَطبِر  .ٚ
،  ، ولعميا من الَبَطر(28)((اذىبي َلَكاِع وَذفاِر وَبَطاِر  )):  يقال في شتم المرأة 

 ، ولعل األولى (29)((اذىبي لكاِع وذفار وَبَظاِر  )): وذكرىا صاحب المسان ىكذا 
تصحيف منو ؛ ألنو قويٌّ في شتم المرأة ، مأخوذ من البظر  ، ومعروٌف في صيغة 

 . (30)َفعاِل داللتيا عمى شتم األنثى
    أظبر .ٛ

.  َبَطاِر – سبق ذكرىا في 
  َأَقبعِ  .ٜ
، وىو الَعَرق يصيب اإلنسان فيبيضُّ عمى جمده ، عميو خرء َبَقاِع : يقال  )) 

: وىو قريٌب من األول ؛ أي  ، (32)َبَقاِع َبَقاِع يا فتى:  وقالوا أيضًا (31)((شبو لمع 
وأرادوا ببقاع ... أن يصيبو غباٌر وعرٌق ، فيبقى لمٌع من ذلك عمى جسده ))

. وكأنيم يريدون أدرك تمك األرض يا فتى، ىي األمرية  (بقاع بقاع)فكـأن، (33)((أرضاً 
َأاَلِد  .ٓٔ

، بفتح أولو ، بالذ  )): فقال ،  ذكرىا صاحب معجم ما استعجم بوجيين 
بالُد فأجروه : وقد قالوا ، عمى مثاِل حذام وقطام  ، (34)وىي ذاٌل ميممة، وكسر آخره 

قال ، تقضب منيا السيام الجياد، وىي أرٌض دون اليمامة  ، فمجرى ماال ينصر
 :  (35)األعشى

( 36) ((منعت ِقِسي المبسخية ر سو      أسيبم  ي را  و سيبم أالد

َأاَلِذ    .ٔٔ
.  ولعميا تصحيف عنيا أو خطأ مطبعي–سبق ذكرىا في بالد  - 
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َأاَلِل  .ٕٔ
ال يصيبو عندي ندى وال خير ، : ال تبمُّك عندي بالَّة و َباَلِل ؛ أي :  ويقال 

 ، قالت (38)وىو معدوٌل عن بالَّة، وىو اسم لصمة الرحم  ، (37)وال يصمو مني صمة
   :(39)ليمى األخيمية

 ففنك لو ركضت خالك ذمٌّم       وفبرقك اأُن  مك غير قبلِ 
فال و أيك يب اأن  أي  قيل       تأمُّقك أعدىب  ندي َأاَلِل 

َأاَلِء    .ٖٔ
 ، كأنيا (41)البالء:  أي (40)((مثل َقَطاِم ، نزلت بالِء عمى الكفار : يقال )) 

. اسم من أسماء الداىية 
َأَيبِء   .ٗٔ

كما ،  ، كأنيا يؤنس بيا (42)من َبَيأ بو إذا أنس،  وَبَياِء كقطاِم عمم امرأة 
ناقٌة  : قالوا
.  ، لكنيا مع الناقِة مصروفة (43)إذا أنست بالحالب، َبَياٌء 
َأَيبِن  .٘ٔ

والبينانة المرأة الطيبة النفِس ، يراد بيا بينانة ،  بياِن عمم امرأة كحذام وقطام 
 : (45)قال الشاعر ، (44)واأَلَرجِ 

 َ َو قبلت أيبِن ولم تأأق       كأرَت وو يميق أك النعيمُ 
َأَواِر  .ٙٔ

قال أبو مكعت   ، (46)اسم لميالك، َنَزَلْت بواِر عمى الكفار مثل َقَطاِم :  يقال 
 :   (47)األسدي

 قتمت فكبن تأبغيًب و تظبلمب         إن التظبلم في الصديق َأَوارِ 
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َتَراِك   .ٚٔ
 ، وُأنِشَد لطفيل بن (48)وىو اسم فعل أمرٍ ،  وتراِك تراِك بمعنى اترك 

 : (49)الحارثي
               تراكيب من إأٍل تراكيب         مب ترى الموَت لدى  وراكيب 

َجَأبِذ  .ٛٔ
قال عمر بن ،  أي من الجذب – وستأتي – (50) جباِذ المنية الجابذة كجذاب

:  (51)ُحميل
 فبجتأذت  قرانيم َجَأبِذ        يدي سأب  أرح مب اجتأبذ

  َجَداعِ  .ٜٔ
وىي السنة الشديدة ُسمَِّيَت كذلك ؛ ألنيا  ، (52)أجحفت بيم َجَداعِ :  يقال 

( 54)قال أخو بني ثَُعلٍ  ، (53)تذىب بكلِّ شيءٍ : بل قالوا ، تَجَدع النبات وتذلُّ الناس 

بِت الرِّنأبعِ  ن ُمنِّنيُت ُ مَّ  لقد  ليُت  غدر في جداِع        واإ
َجَذاِا  .ٕٓ

 . (55) جذاِب كقطاِم ىي المنية ؛ ألنيا تجذب النفوس
َجَعبِر  .ٕٔ

بع معدولة عن جاعرة ؛ لكثرة ، تيسي َجَعاِر :  ويقال  وىو من أسماء الضَّ
 – ، وىو مثل (57)قومي جعارِ : فيقال ، تشتم بو المرأة : وىذا المثل  ، (56)جعرىا
(: ) ، وفي حديث أبي أيوب (58)يقال في إبطال الشيء والتكذيب بو- أيضًا  

 . (59)((تيسي جعبرِ : قل ليب : َ نو ُذكر الغول، فقبل))
كوني كالتيس  : أتى بكممة حمق ؛ أي  )) يضرب فيمن – أيضًا – وىو مثل 
 . (60)((ألتمثمنَّ ليم بيذا المثل : والمعنى ، في حمقو 
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   َجَمبدِ  .ٕٕ
: دعاًء عميو ، ضدُّ الكريم ؛ إذ يقال لو ، جماِد لو :  يقال لمبخيل في الذمِّ 

 : (62)قال المتممِّس ، (61)حمادِ 
 َجَمبِد ليب جمبِد وو تقولي         ليب  أدًا إذا ذكرت حمبد

 ))، عن العطاء (63)يراد بو جموُد الكفِّ ، وىو اسم مصدر معدول من الجمود 
ذا ُدعي عمى الرجل بأن ُيْمَنَع وُيؤَنس مما عنده قيل   ، فيو اسم (64)((َجَماِد َجَماِد : وا 

. فعل أمر بمعنى اجمد 
َجَنبد  .ٖٕ

 - ((حناذ  ))وأكبر الظنِّ أنو تصحيف  ، (65)اسم من أسماء الشمس:  جناِد 
-. ستأتي قريباً 

َحَأبِق   .ٕٗ
. (67)والُحَباق ىو الضراط، (66)الضّراطة: يا َحَباِق؛ أي:  يقال في سبِّ اأَلَمِة 

َحَداِا  .ٕ٘
(68)  حداب السنة المجدبة الشديدة القحط . 
 حداٌب :  أيضًا ؛ أي(69)ويستعمل معرباً ، موضع :   وَحَداِب .
َحَداِد   .ٕٙ

يا :  ؛ أي(70)َحَداِد ُحدِّيو:  ويقول العرب لمرجل إذا طمع عمييم فكرىوا طمعتو 
 :  (72) ، قال الشاعر(71)مناِع امنعيو

 حداِد دون  رىب حدادِ 
 : (73)وقال معقل بن خويمد اليذلي

  صيم و أد اهلل والمرء جبأر      وُحدِّني حداِد  ر  جنحة الرخم          
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حذاِر  .ٕٚ
 ُسِمَعْت حذاِر في عسكرىم : يقال  [و  ]...احذر : حذاِر يا فالن ؛ أي  )):  يقال

 : (75) ،وُأنشد ألبي النجم(74)((وُدِعيْت نزاِل بينيم ، 
 حذاِر من  رمبحنب حذار        و تجعموا دونكم وأبرِ                 

 :    (76)وأنشد المحياني
        حذاِر حذاٍر من فوارس دارم          أب خبلٍد من قأل  ن تتندمب  

  ((  وكان من بني أسد بن ، اسم أبي ربيعة ، قاضي العرب في الجاىمية : وحذاِر
. (77)((خزيمة

حذاِم   .ٕٛ
 : (79) ، قال الشاعر(78)معدولة عن حاذمة،  حذاِم اسم امرأة 

             إذا قبلت حذاِم فصدِّنقوىب       ففنَّ القول مب قبلت حذاِم 
 . (80)((المرأة القصيرة : و الَحْذَمة  ))

  َحَسبسِ  .ٜٕ
فال حساِس منو ؛ ،  َوجَمَس فالٌن ، َحَساِس :  وتقول إذا طمبَت شيئًا فمم تجده 

– ، ويقولون (81)حساَس : ال ُيَحسُّ بو ، أو ال ُيحسُّ مكاُنو ، وُتروى بالفتح ؛أي : أي
جميرة )): ال حسٌّ وال مسٌّ ، وكذلك قوليم:  ؛ أي(82)ال حساِس وال مساسِ - أيضاً 

 467ص/1األمثال ج
(( . يضرب مثال لمذي َيِعُد وال ُينجز، قوليم ذكر وال حساس 

َحَضبِر   .ٖٓ
 ٍ(84)وُأنشد ، (83)  َحَضاِر نجٌم خفيٌّ في ُبْعد: 

  رى نبر ليمى أبلعقيق كأنيب        حضبِر إذا مب   رضْت وُفروُدىب        
فُيْحَمف  ، وىما نجمان يطمعان قبل ُسَييل ، حضاِر والوزُن ُمْحِمَفاِن  )):  وقالوا 
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.  (85)((أنيما سييل لمشََّبِو 
  ((  احضْر : َحَضاِر ؛ أي : وتقول))(86) فيي األمرية ،  .
  ((  إذا جمعْت قوًة وُرْحَمًة : وناقة حضاِر))(87) . 
َحاَلِق  .ٖٔ
(88)كأنيا تحمُق النبات أو المال، السنة المجدبة :   وحمقتيم َحاَلِق ؛ أي  
 (90) ، وأنشد سيبويو(89)كأنيا تقشرىم، المنيُة الحالقة :   وُسُقوا بكأٍس َحاَلِق ؛ أي :

 َضْرَا الرِّنقبِا وو ُيِيمُّق المْغَنمُ       ِلَحَقْت َحالِق أيْم  مى  ْكسبئيْم  
  :(91)وُأنشد لمميميل أيضاً 

مب ُ َرجَّي أبلعيِش أعَد َنَدامى        قد ُ راىُم ُسُقوا أكأٍس َحاَلِق  
َحَمبِد  .ٕٖ

وىو نقيض ، معدول عن المحمدة ، حمدًا لو وشكرًا : َحَماِد لو ؛ أي :  ويقال 
 : (93)قال المتممِّس، -  وقد تقدم – (92)َجَماِد لو: قوليم 

َجَمبِد ليب َجَمبِد وو تقولي         طوال الدىِر مب ُذكَرْت َحَمبِد  
َحَنبِذ  .ٖٖ

 ، (95)((تحرق : والشمس تحنذ ؛ أي  )) ، (94) وحناِذ اسم لمشمس لحرارتيا
 : (96)قال عمرو ابُن ُحَميل

 تستركُدُ  الِعمَل أو َحَنبِذ       كباْرَمِد استغضى  مى استئخبذِ 
َحَيبِد  .ٖٗ

، كممة تقال لميارب ، أمٌر بالحيدودة والروغان ، ِحيدي َحَياِد :  وقوليم 
ففذا جبء القتبل قمتم  : (كرم اهلل وجيو ) ، وفي خطبة سيدنا عمي (97)ولممتشبث برأيو
 . (98)ميمي: ؛ أي  ، حيديِحيدي حيبِد 
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َخَأبِث  .ٖ٘
الخبيثة معدولة عنيا ، :  ؛ أي (99)((يقال لممرأة في الشتم يا خباِث  )) 

َخأبِث كل : وفي حديث الحسن يخاطب الدنيا  )) ، (100)وتستعمل في النداء خاصة
 . (101) ((فوجدنب  بقأتو ُمرَّا خأبث،  يدانِك مضضنب 

َخَأبِش  .ٖٙ
 . (102)نخٌل لبني يشكر باليمامة،  خباِش كقطام 

َخَذاِق  .ٖٚ
ويقال لألمِة ياَخَذاِق يكنون ... الَخْذُق لمبازي خاصة كالذرق لسائر الطير  )) 

 وستأتي –يرى أنيا خزاق بالزاي  (ىـ395ت)وابن فارس،  سّبًا ليا (103)((بو عن ذلك 
. لكن غيره قد أثبتو كما تقدم  ، (104) ألن الخذق ال أصل لو–

َخَراِج  .ٖٛ
ويقول ، وىو أن يمسك أحدىم شيئًا بيده ،  َخَراج اسم لعبة لصبيان العرب 

 ، (106)وقد تسمى خريجًا وتخريجًا وخراجًا معربةً  ، (105)لسائرىم أخرجوا ما في يدي
 : (107)قال أبو ذؤيب

 يد ى وسطيّن خريُل ق ِرقُت لو ذاَت الع بء كأنو       مخبري
 . (108)لكن القافية اضطرتو إلى ذلك، َخَراِج : َوقيل المعروف عند العرب 

 َخَزازِ  .ٜٖ

 وقيل ىو جبل لبني غاضرة ،   خزاِز اسم جبل بين البصرة ومكة في بالد َأَسٍد
  .(109)تحت جبل َمْنَعج، خاصة 

 بين ربيعة ،   ويوم خزاِز إشارة إلى الجبل أيضًا ؛ إذ كانت الوْقَعة عنده فُعرفت بو
فقتموا ، وكانت الغمبة لبني ربيعة ، وبين قبائل اليمن -  وىو ربيعة نزار-الفرس 

 : (111)يقول قائميم، وقد ذكره الشعراء في شعرىم  ، (110)من قبائل اليمن خمقًا كثيراً 
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 َوُمصَعُدُىم َكي َيقَطعوا َأطَن َمنِعٍل       َفضبَقت ِأِيم َذر ًب َخزاِز َو بِقلُ 
 :  (112)وقال أيضاً 

 ن د الدار أعْطَ ْي منعل             وخزاِز ن َدة الأبغي المضل 
 قد مضى حوون مذ  يدي أيب       واستيمت نصف حوٍل مقتأل

َخَزاِق  .ٓٗ
 يقال، الذرق : معدول من الخزق ؛ أي،   ويقال لألمة يا َخَزاِق أقبمي شتمًا ليا :

 . (113)إذا ذرق: خزق الطائر 
 (114)قال الشاعر، اسم قرية من قرى َراَوْند  ))  وخزاق : 

( 115) (( لم تعممب مبلي أراونَد كميب      وو أخزاِق من صديق سواكمب

َخصبِف  .ٔٗ
 ، واإلخصاف (116)اسم فرٍس أنثى كانت لمالك بن عمرو الغساني:  َخَصاف 

نما ىو بالحاء أي ، سرعة العْدِو  ، اإلحصاف : وقيل بالخاء المعجمة تصحيف ؛ وا 
 ، (118)ألنو كان قد أبمى بالًء يوم حميمة ، (117)أجرأ من فارس خصاف: وفي المثل

 : (119)وأنشد ابن بري
تبهلل لو  لقى خصبف   يًة     لكنُت  مى اامالِك فبرس  سأمب 

أجرأ من خاصي َخَصاِف ؛ وذلك أن بعض المموك طمبو من :  وقيل المثل 
 . (120)صاحبو ليستفحمو فمنعو إياه فخصاه

:  بالضاد المعجمة ؛ أي – أي اسم الفرس – (ىـ321ت) ورواه ابن دريد
-.  وسيأتي– (121)َخَضافِ 

َخَضبِف  .ٕٗ
 وقد سبق–انفرد بذكره بالضاد ابن دريد فقط ،   خضاف اسم فرس   -
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 (122)يا ابن خضاِف ال تفَعل: ولممسبوب يقولون ،   ويا خضاِف لألمة شتم ليا ، 
ُروط من : والَخْيَضُف ، ضارطة : وخضاف معدولة من خاضفة ، بمعنى  الضَّ

:  (124) ، وقال الشاعر(123)النساء والرجال
َأَذَرْت خضبِف ليم أمبء ُمجبِ ع       َخُأث الحصبُد حصبَدىم والمزرُع 

َخَطبِف  .ٖٗ
 (125)وقيل جبلٌ ، َىْضَبٌة :   خطاف . 
 كأنو من الُخْطِف أو الُخُطف ، وىو  ، (126)اسم كمبٍة من كالب الصيد:   وَخَطاِف

 . (127)الضمر ، وخفة لحم الجنب
َخَنبِث  .ٗٗ

 . (128)المتكسرة  المتثنِّية: يا َخَناِث ؛ أي :  يقال لممرأة في الشتم 
َخَنبِز  .٘ٗ

قال األعمُم  ، (129)مأخوذ من َخِنز المحُم إذا أنتنَ ،  وَخَناِز المرأة المنتنة 
 : (130)اليذلي

ز مْت خنبِز أأنَّ ُأْرَمَتنب       تجري أمحٍم غيِر ذي  حم 
َخَنبِس   .ٙٗ

 .  (131) وخناِس بمعنى اخنس ، فيي لألمر
َدأبِا  .ٚٗ

. األمرية  ، (132)يريدون ِدبِّي،  ويقال لمضبع َدباِب دعاًء ليا 
َدَراِك   .ٛٗ

 . (133)األمرية: َأدِرْك ؛ أي :  دراِك بمعنى
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َدَفبِر  .ٜٗ
 النتن : يا منتنة الريح ؛ إذ الدفر :   ويقال لمجارية إذا ُشِتَمْت يا دفاِر ؛ أي

( 134)خاصة

 ؛ ألنيا كما وصفيا النبي(135)َدَفاِر وأّم َدَفاِر وأم َدَفر:   ويقال لمدنيا  بقولو  :
. (136)((من سره  ن ينظر إلى الدنيب أحذافيرىب فمينظر إلى ىذه المزأمة))
َدَمبِر   .ٓ٘

بمدة باليمن عمى مرحمتين من ،  َدَماِر عمى حكاية بعضيم بالدال الميممة 
.  ولعلَّ ىذه تصحيف عن ذمار– وستأتي –والمشيور بالذال المعجمة ، (137)صنعاء

َدَىبِع   .ٔ٘
. (138)وَدَىَع الراعي بالَعُنوِق ، ودىدع زجرىا بذلك،  ويقال لمغنم َدَىاِع زجرًا ليا

َذفبِر   .ٕ٘
وىو صنان ، ولعمو من الذََّفر ، ُتشتم بو  ، (139) ويقال لألمة يا َذَفارِ 

ن كان الظنُّ يساورني في أن َذفار تصحيف لدفار السالفة (140)اإلبط .  ، وا 
َذَمبِر   .ٖ٘
 ىو اسم صنعاء : وقيل ،   َذَماِر اسم قرية باليمن عمى مرحمتين من صنعاء

.  (141)نفسيا
 في الداللة عمى :   وذكر صاحب معجم البمدان أن َذَماِر مثل نزاِل وبمعناه ؛ أي

احفظ ذمارك ، وىو ما وراء  الرجل مما يحق عميو أن : بمعنى ، األمرية 
أم ىو مما تكممت بو العرب من الداللة ، وال ندري أراد الوزن فقط  ، (142)يحميو

. عمى األمرية 
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َرَحبِل  .ٗ٘
وكأنو ، ولم يكشف المعنى ، ذكرىا صاحب المزىر  ، (143) وال تحّل َرَحالِ 

. أو لعميا الناقة نفسيا ، إشارة إلى رحل البعير 
َرَصبِد  .٘٘

 . (144)ارُصد بمعنى األمر:  وَرَصاِد َرَصاِد ؛ أي 
َرَطبِا   .ٙ٘

 . (145)يريدون الفاجرة، ويا ابن الرطبة ، يا َرَطاِب شتٌم لممرأة :  ويقال
َرَغبِل  .ٚ٘
 َرَغاِل األمة ُترضع ولدىا ، مأخوذة من َرَغَل أمَّو َرْغاًل إذا اختمس منيا 

 : (147)، قالت َدْختَُنوس بنت لقيط(146)رضعةً 
ِتَيب ِإذا الّنبُس اْسَتغمُّقوا ـ       ـَفْخَر اْلَأِغيِّن أحْدِج َراَّ 
 ِلرغبِل فييب ُمْسَتَظلُّق              و ِرْجَميب َحَمَمْت وو 

 (148)يرضعيا:   ورغاِل الَبْيَمُة ؛ ألنو يرغل أمَّو ؛ أي . 
 مأخوذة من أرَغمت األرُض إذا أنبتت الرُّغل ، جبالن قرب َضِريَّة :   وابنا رغاِل

 . (149)وىو جنٌس من النبت
َرَقبِش   .ٛ٘
(150) رقاِش اسم امرأة معدولة عن َرِقَشة ، مأخوذة من الرقش ، وىو الخّط الحسن 

 ، (151)لكنَّ الوجَو أنو مأخوذ من ترقَّشت المرأة إذا تنمََّصْت وتزيََّنت، ىذا قوليم 
. (152)((اسِق رقاِش إنيا سقاية :وفي المثل  ))
 وفي كمٍب رقاش ، وُيظنُّ أن في كندة ،  ورقاِش حيٌّ من ربيعة ُنسبوا إلى أمِّيم

 . (153)بطنًا يقال ليم بنو رقاش
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َرَقبِع   .ٜ٘
أو ال تقبل ، وال تبالي بي ، ال تكترث لي : ما ترتقُع مني بَرقاع ؛ أي:  وقوليم

ما اكترثت لو ، : ما ارتقعُت لو وما ارتقعُت بو ؛ أي: مما أنصحك شيئًا ؛ إذ يقال 
 . (155)وال يرد ىذا التعبير إالَّ في الجحد ، (154)وما باليُت بو

َسَأبِط   .ٓٙ
 ، سّميت بذلك (156)وىو اسم من أسماء الحمَّى، أخذْت فالٌن سباِط :  يقال 

كأنو مأخوٌذ من أسبط باألرِض إذا  ، (157)ألنيا إذا أخذت اإلنسان امتدَّ واسترخى
ل الُيذلي )(158)لصق وامتدَّ من َضْرٍب أو مرضٍ   : (159)، قال المتنخِّ

 جزُت أ تيٍة أيٍض خ بٍف     كأنَُّيُم َتُممُّقُيُم َسَأبِط 
َسَجبح  .ٔٙ

 ، (160)وتزوَّجت من مسيممة الكّذاب،  َسَجاح اسم امرأة تميميَّة قد تنبأت 
 . (161)رجل أسجح وامرأة سجحاء وىي السيمة الخدَّينِ : وأصل االسم مأخوذ من قوليم

َسَراِا  .ٕٙ
والناقة ىذه ىي السبب في إقامة حرب البسوس ،  سراِب اسم ناقِة البسوس 

 . (163)أشأم من َسَرابِ :  ؛ لذا قالوا في المثل (162)بين بكر وتغمب
َسَراِح  .ٖٙ

 . (164) سراِح اسم فرس معروف
َسَ بر  .ٗٙ
 سفاِر اسم بئٍر أو ماء لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ، يقع بين البصرة 

 : (166) ، قال الفرزدق(165)والمدينة ، قبل ذي قار
را  متى مب ترُد يومًب س بر تجُد أيب      ُ دييَم يرمي المستجيَز المعوَّ
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 وقعة - أي في ذلك الماء-يوم مشيور من أيام العرب ، كانت فيو :   ويوُم سفاِر
قال  ، (167)فرَّ فيو فارس بكر جبر بن رافع، بين بكر بن وائل و تميم 

 : (168)الشاعر
 لم تك من  سالأكم قأل ىذه       مى الوقأى يومًب ويوم س بِر 

 :  (169)وقال المنخل بن سبيع في يوم سفار
 غداة س بر أبلنحوس اا بئم        لقد نعأت طير اليديل و ح حت 
 وخيمب  مى المرتبد مر ى الغنبئم        ووقى أيب مر ى الغنيمة مجدأب 
 سيبم المنبيب الضبريبت الحوائم         تبىب فالقى أين  رجب ح رىب 

َسَ بِل  .٘ٙ
وقد ُنسب إلييا بعض أىل ، مشتقة من السُّفل ،  ذو َسَفاِل قرية من قرى اليمن 

 .   (170)منيم أبو إسحق إبراىيم بن عبد الوىاب السََّفالي، العمم 
َسَكبِا   .ٙٙ

مشتقة من سكبُت إذا  ، (171) سكاب اسم َفَرٍس أنثى لعبيدة بن ربيعة ولغيره
 ، وكانت سكاب لرجل من تميم ، (172)ويقال في صفة الفرس بحر وسْكب، صببت 

:  (173)فطمبيا منو بعض المموك فمنعو إياىا وقال
 أيَت المعَن إن سكبا        ِ ْمٌق ن يٌس و ُتعبُر وو تُأبُع 
ُم ّداٌة مكرَّمٌة  مينب           ُتجبُع ليب العيبُل وو ُتجبُع 

َساَلِح  .ٚٙ
 حتى يكوَن  أعَد  ))وفي الحديث  ، (174)موضع أسفل من خيبر:   َساَلِح

 . (175) ((مسبلِحيم سالحِ 
 ؛ (176)اسم ماءٍة بتيامة لبني كالب ، سميت بذلك ألنيا تسمح شارَبيا:   وسالِح 

 . (177)تجعمو يخرج ما في بطنو: أي
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َسَمبِع  .ٛٙ
  : (179)وشاىده ، (178) َسَماِع اسم فعل أمٍر بمعنى اسَمعْ 

       فسمبِع  ستبه الكالا سمبِع ومويمك زمع الكالا تسأُّقني  
 جبِذ  .ٜٙ

مأخوذة من أشجذت السماء إذا أقمع مطُرىا ،  شجاِذ ىي المطرة الضعيفة 
: (181)قال الشاعر ، (180)وَضُعفَ 

تدرُّق أعَد الَوَأَمى َ َجبِذ        ِمنيب ىمبذيٌّم إلى َىَمبِذي 
َ َراِء  .ٓٚ
 (182)أما المبنية عمى الكسر فاسم أرضٍ ، وفييا المصروفة ،  ىناك أكثر من شراء 

: (183)وعمييا شاىد النمر بن تولب ؛ إذ يقول
تأأَّد من  طالِل جمرَة مأِسُل        وقد  ق رت منيب  راِء فيذأُل 

. وتروى بالتنوين 
مرتفع شامخ يمي ىرشى لبني ليث وبني ظفر من سميم  ، (184)جبل ))ىو :  وقيل

.  (185)((وىو دون عسفان من عن يسارىا ، 
 راِس   .ٔٚ

 . (187)وىي من الصفات الالزمة ليا ، (186)َخِشنة غميظة:  أرض شراِس 
َ َراِف   .ٕٚ
 (188)عمى ثمانية أميال من األحساء،  شراِف اسم موضع بين واقصة و القرعاء ، 

:  (189)قال الشاعر
لقد غظتني أبلجو جوِّن ُكَتْي ٍة      ويوم التقينب من وراء َ َراِف 

وقيل سمِّيت بذلك نسبًة لشراِف وواقصة ابنتي عمرو بن معتق ، من ولد إرم بن 
 .  (190)(عميو السالم  )سام بن نوح 
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ولعلَّ ذلك الماء يقع في الموضع نفسو ؛  ، (191) وقيل شراِف اسم ماء لبني أسد
ومنو حديث ابن  ، (192)ألن صاحب معجم البمدان ذكر أن فييا آبارًا وُقُمبًا كثيرة

بُء وو ( )) )مسعود  يو ك  ن و يكون أين  راف و رِض كذا وكذا جمَّ
 : (194) وقال المثقَّب العبدي(193) ((ذاتُ قرنٍ 

 أبليمين حَمَرْرَن  مى  راِف فذات َرْحٍل      َونكَّْأَن الذران
 ٍكأنو مأخوذ من الشرف ، وىو العمو ، ذكره  ، (195) وقيل شراِف اسم جبل عال

 : (196)الشمَّاخ مصروفًا بقولو
حمَّت َأَنْعَ ي  راٍف وىي  بص ة     تخدي  مى َيَسراٍت غيِر   صبِل 

َ َغبِر  .ٖٚ
وتوىَّم السيوطي فذكره بالفاء تحريفا منو؛  ، (197) شغار لقب بني فزارة بن ذبيان

نما شفار اسم موضع وسيأتي (198)شفار: أي بل توىَّم ثانيًة وَعدَّ شغار اسم ،  ؛ وا 
.   فعكس بينيما(199)موضعٍ 
َ َ بِر  .ٗٚ

 : (201)قال الفرزدق ييجو أدييم بن مرداس ، (200) اسم موضٍع لبني تميم
را  متى مب ترد يومًب   بر تجد أيب      دييم يرمي المستجيز المعوَّ

َ الِل  .٘ٚ
 . (202)ال َتْشَمُل َيُدك وال تكَملُ : ال شالِل ؛ أي :  ويقولون في الدعاء 

َ َمبٍم  .ٙٚ
 مشتق من الشمم ، وىو (203)قيل لباىمة،  شماِم اسم جبل في بالد بني قشير ، 

 : (204)العمّو، قال جرير يعيِّر الفرزدق
         ويوم ال ِّنْعْ ا قد تركوا َلقيطًب      كأنَّ  ميو ُحمَّة  رجواِن  
         وُكأِّنل حبتٌم أ مبم حوًو            فحكم ذا الرقيأة وىو  بِن  
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 : (205)والدليل عمى عموِّه وتمنُّعو قول امرئ القيس
         كأني إذا نزلُت  مى المعّمى       نزلُت  مى الأواذخ من َ َمبِم  

 قال (206)ىما رأسان في جبل شماِم ، تسمييما العرب بذلك:  وابنا شمام ، 
 :  (207)الطرّماح

        ليا كمما ريعت صداة وركدة      بمصداَن أعمى ابني شماِم البوائن  
: (208)وقال لبيد

فيل ُنأِّنئَت  ن  خويِن دامب      مى ااحداِث إوَّ اأَنْي  مبِم         
 : (209)وقول آخر

  وكلُّق  ٍخ م برقة  خوه       لعمر  أيك إوَّ اأَني  مبمِ       
َصراِف  .ٚٚ
 كأنيا معدولة عن (210)يا صراِف اصرفيو،  ويقولون لمرجل يكرىون طمعتو ، 

. صارفٍة تصرفو ، يرجونيا لخبث طمعتو 
 ((  وصراِف اسم فعل أمر بمعنى اصرف))(211) . 
(213)قال الشاعر، وُأنشد لو شعٌر مصروٌف فيو  ، (212) وصراِف اسم موضع : 

يب راِّن  بًء من و ول طبلمب       ر ى صرافًب ِحِ لَّو والحَرمب 
َصَراِم  .ٛٚ
(215)قال الكَمْيت ، (214) صراِم اسم من أسماء الحرب : 

جرِّند السيف تبرَتيِن من الدىـــ          ــــر  مى حين درٍَّة من صراِم 
 :  (216)وقال الجعدي

إو  أمْغ أني  يأبَن  نِّني     فقد حمأْت صراِم لكم صراىب 
وُأنشد ليا بيت الكميت السابق ، وكذلك  ، (217) وصرام اسم من أسماء الداىية

 : (218)قول الشاعر
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 و  أمغ أني سعٍد رسوًو     ومووىم فقد حمأت صراِم 
. والداىية والحرب متقاربان ؛ لذا جاز إطالق صرام عمييما جميعاً 

َصاَلِح   .ٜٚ
مح ،  وصالح اسم َعَمم لمكَّة المشرَّفة  ہ  ہ  چ : لقولو تعالى ، مأخوذة من الصُّ

 ٚ٘: القصص چہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  
 : (220)ومنيم من يصرفيا ، كقول حرب  بن أمية ، (219)أو أنيا من الصالح، 

 أب مطٍر ىممَّ إلى صالٍح        فتك يك الندامى من قريش 
: (222)ومنو قول الشاعر ، (221)واألصل فييا البناء عمى الكسر كقطام

منب الذي أصالِح قبم مؤذنًب      ولم يستكْن لتيدُّقد وتنمُّقِر 
َصَمبِم  .ٓٛ
 والمعنى زيدي يا داىية ، وىي الداىية الشديدة ، صمِّي َصَماِم :  ومن أمثاليم ،

وقد ،  ؛ لذا فسرىا بعضيم بأِن اخرسي يا داىية (223)وَصَماِم معدولة عن صاّمة
نما أصل َصَمام ىي الحية الصّماء التي ال تجيب  اسُتعممت في الداىية مجازًا ؛ وا 

ألنيا - أيضاً –وىو خطاٌب لمحية  ، (224)ومن أمثاليم َصمِّي ابنة الجبل، الرقى 
تسكن الجبل ، وىم كذلك يوقعونو مثال عمى الداىية الشديدة ، ومما جاء شاىدًا 

:  (225)عمى الداىية قول األسود بن يعفر
فرَّت ييود و سممت جيرانيب        َصمِّني لمب لقيت ييود صمبِم 

 : (226)وقال دريد بن الصّمة
متى كبن المموُك لكم قطينًب      مي وويٌة َصمِّنِي صمبم 

 أو احمموا عمى ، تصامُّوا في السكوت : معناه ، اسم فعل أمٍر ،  وَصَماِم َصَمام
. (227)العدوّ 

َضَراِا  .ٔٛ
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 . (228) وضراب بمعنى اضرْب ، اسم فعِل أمرٍ 
َضراِح  .ٕٛ

أبعْده أو ارِم بو في ناحيٍة أو : ومعناه ، األمر :  ضراِح بمعنى اضَرْح ؛ أي
 .  (229)ادفعو
َضراِم  .ٖٛ

رام  ، (230) ضراِم اسم من أسماء الحرب . وىو اشتعال النار ، مأخوذة من الضِّ
َضَعبط  .ٗٛ

فة  ، (231) ضعاط بالعين اسم موضع ذكره السيوطي وأكبر الظن ىي مصحَّ
. اآلتية بعدىا  ((ضغاط  ))عن 
َضَغبِط  .٘ٛ

وفيو نظر؛ ، وىو الحصر الشديد ، مأخوذ من الضْغط ،  ضغاط اسم موضٍع 
 .   (232)ُضَغاط: إذ ضبطو بعضيم بضم الضاد ؛ أي 

َضَمبِر  .ٙٛ
ولعمَّو قبل العممية كان  ، (233)كانت فيو وقعة لبني ىالل،  ضماِر اسم موضع 

 . (234)اسم فعل أمٍر بمعنى اضُمر
َضَمبِم  .ٚٛ

، السابقة  ((َصَماِم  ))وأكبر الظن أنو تصحيف لـ  ، (235) ضماِم اسم لمداىية
وأحسب الميث ، العرب تقول لمداىية َصمِّي َصَماِم بالصاد  )): قال صاحب التيذيب 

فوه  ولم أسمع الضم والضمام في أسماء ، فجعموا الصاد ضادًا ، أو غيره صحَّ
.  (236)((الدواىي
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َطأبِر  .ٛٛ
فطبار اسم من  ، (237)((في دواٍه : وقع في بنت طباِر ؛ أي : ويقال  )) 

. أسماء الداىية
َطمبِر   .ٜٛ
 رماه اهلل ببنت ))يقولون ، (238)ىي الداىية:  طماِر لغة في طباِر؛ أي

  (239)((طمارِ 
، فيما من مخرج واحدٍ ، ولعميا من اإلبدال المغوي ؛ إذ بين الباء والميم عالقة صوتية 

. وىو الشفتان 
 مأخوذ من طمر ،يقولون انصبَّ عميو من طماِر ، اسم لممكان المرتفع :  وطماِر

وُأنشد في مقتل مسمم بن عقيل .  أو ىو من عمو إلى سفل (240)إذا وثبت عالياً 
 : (241)وىانئ بن عروة

ففن كنِت مب تدرين مب الموت فبنظري     إلى ىبنٍئ في السوق واأن  قيل 
 إلى أطٍل قد  قَّد السيُف وجَيُو       و خر ييوي من طمبر قتيل

 (242)جبالن معروفان بين ذات عرق وبين الستار:  وابنا طمار . 
 (244)قال ورٌد العنبري ، (243)ثِنيَّتان في الموضع السابق:  وابنتا طمار : 

حتى أدا الطوُد لين اليبري     اأنب ُطُمر واأنتب طمبر 
.  (245)وقيل بنتا طمار ىضبتان عاليتان في جبٍل بدمشق

َطمبِم   .ٜٓ
 . (246)((وبيا جبل منيٌف شامخ ، طمام مدينة قرب حضرموت  )) 
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ظ بِر  .ٜٔ
الظفاري ومنيم من يمنعيا من (247) ظفار مدينة باليمن ُينسب إلييا الَخْزع 

 ؛ أي (249)((من دخل ظفار حمَّر  ))وفي المثل  ، (248)الصرف لمعممية والتأنيث
  .(250)تعمَّم لغتيم الحميرية

(252) ظفار(251) وقيل كلُّ أرٍض ذات مغرة . 
َ َأبا  .ٕٜ

. (253)وعباب الماء أولُو ومعظمو، ال تُعبَّ في الماء :  وقوليم ال عباب؛ أي 
ن لم تصبو فال أباب ؛ أي، إذا أصابت الظِّباء الماء فال عباب :ومنو قوليم أيضًا  : وا 
ن لم تجده لم تأتبَّ ؛ أي لم تتييأ لطمبو وال لشربو، إن وجدتو لم تُعبَّ  وقد - (254)وا 

.    سبق ذكر أباب في أول المعجم 
  بم  .ٖٜ

وفيو دليل عمى اختصاص فعال باألنثى ؛ إذ  ، (255) َعثَاِم من أسماء الضبع
 . (256)ذكر الضبع يسمَّى عيثوم

َ َراد  .ٜٗ
ْمب الشديُد  ))لعمَّو مأخوذ من الَعْرِد ، وىو  ، (257) َعراد اسم فعل أمر الصُّ

فيكون عراد بمعنى اعرْد ؛ أي انتصب بشدَّة  ، (258)((المنتصب من كلِّ شيء 
. وصالبة 

َ راِر  .ٜ٘
 وعرار بقرة وكحل ثور كانا ، وفي المثل باَءت عرار بَكْحٍل ،  َعرار اسم َبَقرة

فوقعت الحرب بينيما ، فُعقر كحل وُعِقرت بو عرار ، كسبطين لبني إسرائيل 
: (260) ، وُأنشد(259)وىو مثل يضرب في التساوي بين شيئين، حتى تفانوا 

            أبءت  رار أكحٍل والرفبق معًب     فال تمنَّوا  مبنيَّ ااضبليل 
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عرار وكحل عممان مؤنثان عمى السنة الشديدة التي تعرُّ الناس :  وقيل
. (261)بالشرّ 

َ طبِم  .ٜٙ
لعميا مأخوذة من الُعْطم ، وىو الصوف  ، (262) عطام اسم موضع

 . (263)المنفوش
َ  بِل   .ٜٚ

وقيل لحم ، مأخوٌذ من الَعَفمة وىي بظارة  ، (264) يقال لألمة ياعفال شتٌم ليا
 . (265)ينُبت في ُقُبل المرأة ، وىو الذي يسمَّى الَقْرن

 قبق   .ٜٛ
واأَلْولى ، فيكون اسم مصدٍر معدول عن مصدر  ، (266) عقاٍق اسٌم من العقوق

ويسار عن ، أن يكون ذلك المصدر مؤنثًا معرفًة ، كفجار معدول عن الفجرة 
: (268)ودليل تأنيث عقاق قول َعْمرة بنت دريد ترثيو ، (267)الميسرة

لعمرك مب خ يُت  مى دريٍد        أأطن سميرٍة جيَش العنبق 
جزى  ّنب اإللُو أني ُسَميٍم         و قَّتيم أمب فعموا  قبِق 

. فأنثت عقاق بقوليا عقَّْتيم 
َ اَلِق  .ٜٜ

. (269) عالق اسم فعِل أمٍر بمعنى تعمَّْق بو
َ َواد  .ٓٓٔ

 . (270) عواد اسم فعل أمٍر بمعنى ُعدْ 
َغ َبِر   .ٔٓٔ
وىو لون ، مأخوذة من الُغْثرة ، الضبعة وكذلك غثراء ؛ وذلك لمونيا :  غثار

 . (271)قريب الى الُغْبرة، يخالطو سواد وصفرة 
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َغَداِر  .ٕٓٔ
ة بالنداء ، (272)يا غداِر لممرأة ؛ أي يا غدَّارة:  يقال   . (273)مختصَّ
َغراِز  .ٖٓٔ

 . (274)وقد ُيصرف كسحابٍ ،  غراِز اسم موضع 
غالِا  .ٗٓٔ

وُيسمَّون ببني غالِب ، وىي جدَّة لبني الحارث بن أوس ،  غالِب اسم امرأة 
 .  (275)ومنيم من يمنعيا من الصرف، معدولة عن غالبة 

َغاَلِق  .٘ٓٔ
 . (276) عيُن غالِق موضعٌ 

َفَجبِر  .ٙٓٔ
(278)قال النابغة ، (277) فجاِر اسم مصدر لمفجرة معدوٌل عنيا  : 

إنب اقتسمنب خطََّتينب أيننب       فحممُت أّرَة واحتممَت فجبِر 
(279) ويا فجاِر شتٌم لممرأة معدوٌل عن فاجرة  . 

َفَسبِق  .ٚٓٔ
. شتٌم ليا  ، (280)يا فاسقة: يا فساِق لممرأة ؛ أي :  ويقال 
ف بِح   .ٛٓٔ

كأنيا من التفشُّح وىو التفريج بين  ، (281) فشاح من أسماء الضبع
أو ،  وال ُيدرى أييما تصحيف عن األخرى – وستأتي –ووردت قشاح ، (282)الرجمين

 . (283)أن كمتييما من أسماء الضبع ؛ ألن صاحب القاموس ذكرىما االثنتين
ف بِش   .ٜٓٔ

ُروط عند الجماع فشاش :  وفي المثل (284) وفشاِش المرأة الفاشَّة ؛ أي الضَّ
وفشيو ، ولم يقدر عمى شيء ، يضرب لمرجل إذا غضب ، ُفشِّيو من استو إلى فيو 

 
 

   

 

 
 معجم ألفاظ َفَعاِل

 محمد ياس خضر. د. م. أ
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  85 

 

 جملة آداب الفراهيدي

افعمي بو ما شئت فما بو انتصار مأخوذ من الفشِّ ؛ أي : من استو إلى فيو ؛ أي 
 . (285)أخرجي ريحو مجازًا في إخراج الغضب

َفَعبِل  .ٓٔٔ
 (286)لممرأة معدول عن فاعمة:  َفَعاِل . 
 (287)بمعنى افعْل ؛ أي األمر:  وفعاِل .

َفَغبِر  .ٔٔٔ
كأنيا مأخوذة من فغر المرء فاه ، لمذي  ، (288) يقال طعنة َفَغار؛ أي نافذة

. فشبِّيت الطعنة النافذة بالفم الواسع  ، (289)واسع الفم
َفَيبِح  .ٕٔٔ

مأخوذة : وقيل، إذا انفجرت ،  فياِح اسم لمغارة مأخوذة من فاحت الطعنة بالدم 
يقال : وفي المثل  ، (290)فيو اسم تُنادى بو الغارة المُشعَّة المنتشرة، من االنتشار 

قال  ، (291)اتسعي وتفرَّقي أيتيا الخيل لتحيطي بالحي: لمغارة فيحي فياِح ؛ أي 
: (292)الشاعر

دفْعنب الخيَل  بئمًة  مييم       وقمنب أبلضحى فيحي فيبِح 
: ىذا عمى تفسير االنتشار، أما عمى فاحت الطعنة فالنداء في المثل لمحرب ؛ أي

 . (293)سيمي بالدماء أيتيا الحرب السيَّالة
ق بِم  .ٖٔٔ
 تسمَّى الضبع األنثى قثام عمى أقواٍل مختمفة   :

وكذلك الذكر يقال ، فمبطئيا في مشييا ، البطء في المشي : من القثم ؛ أي : األول 
 . (294)لو يا ُقَثِم ، وىو يقثم في مشيو

، وسمِّي الضبع أبا كاسب ، وىو يقثم أي يكسب ، أنيا سميت قثام لكسبيا : الثاني 
 . (295)وىو الصحيح عند صاحب المسان



 
 

   

 

 
 معجم ألفاظ َفَعاِل

 محمد ياس خضر. د. م. أ
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  86 

 

 جملة آداب الفراهيدي

وسيأتي بيذا المعنى اسم  ، (296)تقطع: وقيل سميت قثاِم ألنيا تقثم ؛ أي : الثالث 
. فعل األمر قثام بمعنى اقثم 

حو  ، (297)أنيا قثام لتمطُّخيا بجعرىا مأخوذة من القثم وىو لطخ الجعر: الرابع  وأنا أرجِّ
ونتن ،  شتمًا ليا لنتن ريحيا (298)ألنيم قالوا لألمة يا قثام كما يقال يا دفار

. الريح ال يتفق إالَّ مع القول الرابع 
 جمعو : مأخوذ من قثم الشيء يقثمو قثمًا واقتثمو ؛ أي ،  وقثام بمعنى اقثم

 . (299)واجترفو
شتم ليا (300) ويا قثاِم لألمة كما يقال ليا يا دفار                .
كأنيا من القثم الذي ىو الجمع (301) ويقال لمغنيمة الكثيرة قثاِم اسٌم ليا ، 

.  واالجتراف
َقَداِم  .ٗٔٔ
(302) قداِم منيٌل بالبحرين                                                         
 و أيضا فرُس عبد اهلل بن العجالن ،  وقداِم اسُم فرس عروة بن سنان العبدّي

  . (303)النيدي
 ٍ(305)قال الشاعر، (304) وقدام اسم كمبة : 

َمْت أدٍم قداِم وقد        وفى المحبَق وحبَن مصرُ ُو  وترمَّ
َقَسبِم  .٘ٔٔ

 . (306) قساِم فرُس سويد بن شّداد العبشميّ 
ق بِح  .ٙٔٔ

كأنيا مأخوذة من الُقشاح ، وىو الشيء  ، (307) من أسماء الضبع َقَشاحِ 
 . (308)اليابس
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قطبِط  .ٚٔٔ
 : (310)قال الشاعر ، (309)((ويقولون قطاِط بمعنى حسبي  )) 

 طمُت ِفراطيم حتى إذا مب       قتمُت سراَتيم كبنْت قطبِط 
 ؛ إذ قطاِط (311)((قاطعة لو : أي : أي كانت تمك الفعمة كافية وقاطَّة لثأري  ))

 . (312)وىي مأخوذة من القّط الذي بمعنى القطع، معدولة عن قاطَّة 
َقَطبِف  .ٛٔٔ

 . (313) وقطاِف من أسماء األَمة
َقَ بِس  .ٜٔٔ

وال تُنعت بو ، ومثميا قفساء نعٌت لألمِة خاصة ،  قفاِس األمة المئيمة الرديئة 
 . (314)الُحّرة
َقاَلِا  .ٕٓٔ

اقمبي قالِب ، : وفي المثل  ))اقمْب ، :  ؛ أي(315) قالب من القمب مثل نزالِ 
 ))ىو : وقيل  ، (317) لفصاحتو(316)((ُيضرب لمرجل يقمب لسانو ، فيضعو حيُث شاء 

مثل يضرب لمرجل تكون منو السقطة ، فيتداركيا بأن يقمبيا عن جيتيا ، ويصرفيا 
. (318)((إلى غير معناىا

َقَمبِر   .ٕٔٔ
 . (319)ينسب إلييا العود القماريّ ،  َقَماِر جزيرة من جزائر اليند 

قواِل  .ٕٕٔ
 . (320) قواِل لألمر ، بمعنى ُقلْ 

كراِر  .ٖٕٔ
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يا كراِر ُكرِّيو ويا ىمرة : تقول الساحرة،  كراِر خَرَزة تأخذ النساُء أزواَجين بيا 
ن أدبر فُضرِّيو، إن أقبل َفُسرِّيو  ، (321)اىمريو : كأنيا مأخوذة من الكرِّ ؛ أي ، (322)وا 

. إْن أقبل زوُجيا إلييا َفُسرِّيو 
كزاِز  .ٕٗٔ
(323) كزاز فرٌس لمحصين بن عمقمة السَُّممي .
 ((  َضيِّْقُو : وكزاز الشيَء بمعنى ُكزَُّه ؛ أي))(324) ،  فيو من فعاِل األمرية .

كسبِا   .ٕ٘ٔ
 ، (325)تفاؤال بالكسب واالكتساب، معدولة عن كاسبة ،  كساب اسم كمبٍة 

 .  (326)ىي اسم لمذئبة: وقيل
ك بِف  .ٕٙٔ

 ، ومنو قول رؤبة (327)ُكفَّ عنَّي وأكفَّ عنك: دعني كفاِف ؛ أي :  يقولون 
 : (328)ألبيو العجاج

فميَت حظِّني من نداك الضبفي     وال ضِل  ن تتركني ك بِف 
 : (330)ومنو قول األَُبْيرد اليربوعي ، (329)وقد يأتي معرباً 

 و ليت َحظِّني من ُغدانَة  نَّو       يكون ك بفًب و  ميَّ وو ِليب 
َكاَلح   .ٕٚٔ

وقد ُيقاُل  ، (331)معدولة عن كالحة،  وكالح اسم عمٍم لمسنة الشديدة المجدبة 
 : (332)ومنو قول لبيد، بضّم الكاف 

كبن غيبَث المرِمِل الُمْمَتبِح       و صمًة في السََّنِة الُكاَلِح 
َلأبِا  .ٕٛٔ

ذلك : قيل ، تعطُّفًا عميو ، ال بأَس عميك : لباِب لباِب ؛ أي :  ويقولون لمرجل 
 . (334)ىي الشفقة عمى اإلنسان، مأخوذ من المبمبة  ، (333)بمغة حمير
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َلحبِص  .ٜٕٔ
 إذا ، قد َلَحص في ىذا األمر : مأخوذة من قولك ،  لحاِص معدولٌة عن ممتِحصة

( 336) ؛ قال أمية بن أبي عائذ اليذلي(335)ولم يكد ينحلَّ عنو، نشب فيو 

قد كنُت خرَّاجًب َوُلوجًب َصْيرفًب        لم تمتحْصني حيُص أيٍص لحبِص 
 . (337) ىي اسم لمشدَّة والداىيةالذلك قالو

 ((  ولحاِص أيضًا السنة الشديدة))(338) ، وال شكَّ أن مرجعيا إلى المعنى األول؛
.  ألن السنة الشديدة تمجئك إلى أمٍر ال تكاد تنفكُّ عنو 

لزاِم  .ٖٓٔ
فيي معدولة عن  ، (339)تكون الزمًة لو: سببُتو ُسبًَّة تكون لزامِ  ؛ أي :  وقالوا 
صار ىذا األمر الزمًا : أي . . . صار األمر عميو لزاِم  )): وكذلك قوليم ،  الزمة 

:  ؛ أي (341)((ألضربنَّك ضربًة تكون لزاِم يا ىذا  )): وكذلك قالوا ، (340)((لو 
 .  (342)((ضربًة ُيذَكُر بيا فتكون لو لزامًا ))

َلَصبِف  .ٖٔٔ
اسم ماء في موضع بين مكة والبصرة ، لبني يربوع من قبيمة  )) لصاِف 

األرُض أو البقعة  ))وىي ، وأصل اشتقاقيا أنيا معدولة عن الصفة  ، (343)((تميم
المصف شيء ينبُت في أصل  ( ىـ 244ت  )قال أبو عبيد ، يكثر فييا المصف 

قال عبد ، وُذكرت في الشعر ،  وقيل غير ذلك (345)((...  كأنو خيار (344)الُكَبر
: (346)ناجٍر اإليادي

إن لصبفًب و لصبِف فبصأري     إذ حقَّق الركأبن موت المندر 
 :  (347)قال النابغة، فَصَرفيا 

أمصطحأبٍت من لصبِف و أرة      يزرن َ وًو سيُرىنَّ تدافع 
 : (349) ، وقال أبو الميوس األسدي(348)وثبرة ماء أيضاً 
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قد كنت  حسأكم  سوَد خ ّيٍة     ففذا لصبفِ تأيُض فييب الُحمَُّر 
َلَطبِط  .ٕٖٔ

: السنُة الساترة عن العطاء الحاجبُة ، مأخوٌذ من التطَّت المرأُة ؛ أي  )) لَطاط 
ل ، (350)((استترت  : (351)قال المتنخَّ

وُ  طي غيَر منزوٍر ِتالدي     إذا التطَّْت لدى َأَخٍل لطبِط 
لكبِع  .ٖٖٔ
(353)قال الشاعر،  ، تقال في النداء سّبًا ليا (352) لكاع األمُة المئيمة والحمقاء  :

 ميِك أأمِر ن سِك يبلكبِع         فمب من كبن مر يًّب كرا ي 
 : (354)وقال الشاعر أيضاً 

ف  م  وي    إلى أيٍت قعيدتُ   لكبِع ه طِّنوف مب  طوِّن
 . (355)وأسقط حرف النداء ضرورةً 

وفي  ))،  وىي قريبة من المعنى األول (356) وقيل لكاع األمة السفمة الدنيئة
أنو قال لموالٍة لو أرادت الخروج من المدينة  [رضي اهلل عنيما  ]حديث ابن عمر 

أنو كان إذا رأى أمًة  ()عن عمر  [أيضًا  ]ويروى  )) (357) ((اقعدي لكبع
اك  ي : يقول ، يبلكبع  تت أَّيين أبلحرائر : وقال ، متقنِّعة ضربيا بالدرَّة 

( 358)((ر سكِ 

َلمبِس  .ٖٗٔ
مأخوذة من التَممُّس ؛ ، أصاب موضع دائو : َكَواُه لماِس ؛ أي :  وفي المثل 

 . (359)أي وقع عمى داء الرجل أو عمى ما كان يكتمُ 
َمَسبِس  .ٖ٘ٔ

فيو معدوٌل ، ال مماسَّة ومخالطة : ال َمَساِس يا فتى ؛ أي :  والعرب تقول 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ :  في قولو تعالى(361)((ال َمساِس  ))ومنو قراءة  ، (360)عن مصدر
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ال حساس وال مساِس ، في : وكذلك قول العرب ،  [ 97/ طو  ] چ  ی  ائى  ىې  
.   عن المحاّسة والمماسَّة (362)النفي
َمَسبِك  .ٖٙٔ
(363) َمَساِك اسم فعل أمٍر بمعنى امسك كنزاِل وغيرىا           . 
 (364)ال تماُسَك عنو:  وقوليم اَلَمَساِك عن كذا وكذا ؛ أي   . 

َمَطبِر   .ٖٚٔ
بين ديار بني بكٍر وديار : وقيل ، موضع في ديار بني تميم :  َمَطاِر ُمؤنثة 

 : (366)قال أوس بن حجر ، (365)بني تميم
فأطن السَّميِّن فبلسِّنخبل تعذَّرت           فمعُقمة إلى مطبر فواحُف 

: (367)وكذلك قول ذي الرمة
إذا لعأت ُأيمى مطبر فواحٍف         كِمْعا الجواري واضمحمَّت  مبئُمو 

 ، (368)((والعامة تقول مطاري، مطار وواحٌف متقابالن يقطع بينيما نير دجمة  ))
 : (369)وقال الشاعر

حتى إذا كبن  مى مطبِر     ُيسراه والُيمنى  مى ال ر بر 
. وىو معروف في العراق إلى ىذا الحين ، فيذا يدلُّ عن أنيا تقع قرب الثرثار 

َماَلِع  .ٖٛٔ
 ، أو ىي (370) َماَلِع من أسماء الصحراء ؛ إذ يقال لألرض الواسعة َميمع

أو أخفُّ من ُعقيب ، أبصر من ُعقاب مالع : المفازة التي ال نبات فييا ، وفي المثل 
قال امرؤ  ، (371)مالع ؛ ألن عقاب الصحراء أبصر وأسرع من ُعقاب الجبال

 : (372)القيس
         كأنَّ د برًا حمَّقت أَمأوِنِو       قبُا مالِع و  قبا القوا ِل 

  (373)والقواعل الجبال الصغار
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َمَنبِع  .ٜٖٔ
(375)أنشد سيبويو لرجل من بكر بن وائل ، (374) مناِع اسم فعل أمٍر بمعنى امنع : 

 منبِ يب من إأٍل منب يب        مب ترى الموَت لدى  رأب يب

 ء :  ومناِع ومنو حديث  ، (376)وقيل ىما مناعان، ، اسم ىضبة في جبل طيِّ
 نب خيٌر لكم من منبِع ومن الحجر )) لزيد الخيل ؛ إذ جاء مسممًا  ()النبي 

 . (377)((ااسود الذي تعأدونو من دون اهلل 
َنزاِف  .ٓٗٔ

ومنو قول ابنة الُجَمْنِدّي ممك عمان  ، (378) نزاِف اسم فعِل أمر بمعنى انزف
أرادت انِزْفَن الماء فمم يبق غيُر ، ولم يبق في البحر غير ُقذاٍف ، نزاِف نزاِف ))

وذلك أنيا ألبست السمحفاة ُحِميَّيا ، فمما عامت في البحر قالت لجوارييا  ، (379)((َغرفة
( 380)انزْفَن الماء لم يبق غير قذاٍف ؛ أي قميل

َنزاِل  .ٔٗٔ
 ((  انزلوا لمحرب :  أي – بالكسر –يقال نزاِل نزاِل))(381) فيو اسم فعِل أمر   .
وقد اتفق المغويون عمى أن ىذا النوع من  )) ، (382) وقد يكون اسم عمٍم لمنزول

، وحماِد بمعنى المحمدة ، فيسار بمعنى الميسرة ، فعاِل ىو مصدر معرفة مؤنث 
 –ولعلَّ قول زىير بن أبي سممى عمى ىذا النوع  ، (383)((وفجار بمعنى الفجرة 

ن قالوا بأمريتو  : (384) إذ قال–وا 
ولنعَم ح ُو الدرع  نت إذا     ُد َيْت نزاِل وللَّ في الذ ر 

َنضبِد  .ٕٗٔ
ح التأنيث  ، (385)ُيذكَّر ويؤنَّث،  نضاد جبل بالعالية ، وقيل بالحجاز  وأنا ُأرجِّ
. ألن فعاِل عند العرب خاصة بالمؤنث 
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، والنِّير جبٌل ، ونضاِد أطول موضٍع فيو وأعظمو،  وبعضيم يقول نضاِد النِّير 
: (387) ، ومنو قول ابن دارة(386)ولمعرب في ذكره أشعار غير قميمة

و نت جنيٌا لميوى يوم  بقٍل     ويوم نضبِد النِّنير  نت جنيُا 
: (389) ، قال الشاعر(388)وتميم تمنعو من الصرف، والحجاز تبنيو عمى الكسر 

لو كبن من حضٍن تضبءل متُنُو      و من نضبِد أكى  ميو نضبُد 
 : (390)وصرَفو كثيِّر عزَّة فقال، فبنى في األولى ومنع في الثانية 

كأن المطبيب تتَّقي من ُزأبنٍة     منبكَا ركٍن من نضبٍد ُمَمْمَمِم 
 : (392)قال الشاعر  ، (391)أثقل من نضادِ : ومن أمثاليم 

كأني إذا  تيتيم أَ َرقي       تيتيم أأ قل من نضبد 
نطبِع  .ٖٗٔ

يقال شرَبْت إبُمنا من ماء  ، (393)ماء في بالد بني تميم قد وردُتيا )) ونطاِع 
وكانت بو وقعة بين بني سعد بن  )) ، (394) ((هوىي ركيَّة عذبة الماء غزيرت، نطاِع 
 : (396) وقد أعربيا ربيعة بن مقروم في قولو(395)((وىوذة ابن عمي الحنفي ، تميم 

و قرُا مورٍد حيُث راحب        بٌل  و غمبزُة  و نطبُع 
. ولعلَّ القافية دعتو إلى ذلك ؛ ألن حرف الروّي مضموم فييا 

نظبِر  .ٗٗٔ
 . (397) نظاِر اسم فعل أمٍر بمعنى انتظر

نعبِء  .٘ٗٔ
 ، وكذلك (398)انَع فالنًا عمى أنو اسم فعل أمرٍ : نعاِء فالنًا ؛ أي :  يقال 
وفي الحديث ، يا نعايا العرب : وبعضيم يقول ، نعاء العرب ؛ أي انَع العرب : قوليم

 : (400) ، قال الكميت(399)انعيم: يا نعاَء العرب ؛ أي 
نعبِء جذامًب غير موٍت وو قتِل        ولكن فراقًب لمد بئم وااصِل 
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نقبِث  .ٙٗٔ
.  ، كأنيا مأخوذة من التنقيث ، وىو اإلسراع في السير (401) نقاِث الضبعُ 

نواِر  .ٚٗٔ
 إذا ، من قوليم نرُتو وأنرُتو ، ىي العفيفة النافرة عن الشرِّ والقبح :  امرأة نواِر

 :  (403)قال الشاعر،  ، وىي عند تميم ممنوعة من الصرف (402)نفرتو
حنَّت نواِر ووت ىّنب حنَِّت      وأدا الذي كبنت نواُر  جنَّت 

 (404)لمتي تنفر من الفحل،  ويقال لمبقرة أيضًا نواِر . 
ىجبِج  .ٛٗٔ

 ، (405)أو ركب الباطل، ركب رأسو : ركب فالن ىجاِج ؛ أي :  في المثل 
 : (406)قال الشاعر

قد ركأوا  مى لومي ىجبِج      وىجبَجْيك ىبىنب وىبىنب  
كّف : أي

: (407)وقال الشاعر أيضاً 
فال َيَدُع المئبُم سأيَل غيٍّ        وقد ركأوا  مى لومي َىجبِج 

َىَجبِع  .ٜٗٔ
ركب الرجل : وىي بمعناىا ؛ إذ يقولون ،  َىَجاِع تصحيٌف عن ىجاِج 

 . (408)ىجاعِ 
َىَمبِم  .ٓ٘ٔ
 ((  َيُيمُّيم : وجاء زيٌد َىَماِم ؛ أي ، ال َأُىمُّ بذلك : ال ىمام ؛ أي : يقال))(409) ، 

 : (410)قال الكميت مادحًا آل البيت
 بدًو غيَرىم من النبس ُطرًّا     أيم و ىمبِم لي و ىمبِم 

 (411)عمى األمرِ ، ُىمَّ بو :  وَىَماِم بكذا ؛ أي . 
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َوأبِر  .ٔ٘ٔ
فال يتقارب بيا أحٌد ، ثم غمب عمييا الجنُّ ،  وباِر أرٌض باليمن كانت لعاٍد 

وىي فيما بين نجران وحضرموت ، وما بين بالد َمْيَرَة والشِّْحر  )) ، (412)من الناس
  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئی  ی    چ : وىي األرُض المذكورة في القرآن ، في قولو تعالى ... 

ومن ،  ؛ ألنيا كانت كثيرة الخير ، وافرة الخصب (413)((ٖٗٔ -ٖٖٔ: الشعراء چ
:   (414)الشعر قوليم

حذاِر من  رمبحنب حذاِر      و تجعموا من دونكم وأبِر 
 : (415)وبعضيم يمنعيا من الصرف ، أنشد سيبويو

وَمرَّ دىٌر  مى وأبِر    فيمكت جيرًة وأبُر 
. فيحتمل أن تكون ضرورة  ، (416)لكن قال سيبويو القوافي مرفوعة

َوَقبِع  .ٕ٘ٔ
والكسائي ال يرى ليا  ، (417) وقاِع كيٌَّة تكون في أمِّ الرأس أو بين قرَنِي الرأس

، إذا كوى رأسو ، كواُه وقاِع :  ، ويقولون (418)لكن ال تكون إالَّ دارةً ، موضعًا معمومًا 
: (420)قال عوف بن األحوص ، (419)من وقْعُتو أَقُعُو ، إذا كويتو تمك الكيَّة

وكنُت إذا ُمِنيُت أخصم ُسوٍء      َدَلْ ُت لو فأكويو وقبِع 
َيَأبِس  .ٖ٘ٔ
(421) يباِس ىي السوَءُة والعورة . 
 ((  ويباِس السافمة))(422) . 

َيسبِر  .ٗ٘ٔ
سبحان عمم : كما تقول ، أو عَمٌم ليا عمى المعنى  ، (423)اسم لمميسرة

أنظرني حتى  )) ، ويقال (424)وفجار عمم لمفْجرة الواحدة، وبرَّة عمم لممبرَّة ، لمتسبيح
 :- (426)قال الشاعر، حتى حصول الميسرة :  ؛ أي(425)((يسارِ 
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فقمُت امُك ي حتى يسبِر لعمَّنب       نحلُّق معًب قبلت   بمًب وقبأُمْو 
َيعبِط  .٘٘ٔ
 يعطُت بو وأيعطت بو : ويقال ، يعاِط يعاِط : إذا رأيتو قمت ،  يعاِط زجرك الذئب

 : (427)قال، وياعطتو 
ُصاَّ  مى  بء  أي رأبط        ذؤالٌة كباْقُدح اامراِط 

( 428) ((يدنو إذا قيل لو يعبطِ 

.  وكأنو من فعاِل األمرية
(429) وقيل ىي زجرة في الحرب ، قال األعشى -: 

يعبِط : لقد ُمُنوا أتيِّنحبٍن سبِط      ْأٍت إذا قيل لو 
 قال المتنخل ، كممٌة ُينِذْر بيا الرقيُب أىَمو إذا رأى جيشًا  ))ىي :  وكذلك قيل

 :  (430)اليذلي
 . (431)(( َو يعبِط : فيذا َ مَّ قد  مموا مكبني      إذا قبل الرقيُا 

يا بعضيم بمغة ىذيل . ( 432)وخصَّ
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هوامش املعجم 
 .2/129المزىر (ٔ)

  .6/341خزانة األدب  (ٕ)

بدمشق سنة -حققيا عز الدين التنوخي ، وطبعت في مجمع المغة العربية (ٖ)
. م، ولم نحصل عمييا1968

- ىـ 1430 ، لسنة 15/ العدد5/ينظر البحث في مجمة سرَّ من رأى ، المجمد (ٗ)
 م2009

 : البيت ممفٌَّق من بيتين لرؤبة بن العجاج يقول فييما (٘)

ْمَن سبجًب ُمْسَتَخفَّ الَحْملِ   َكَأنَّ َ ْ نبق الُأَرى ِفي الُجْدِل       َقوَّ

 َتْنَ قُّق َ  راُف اَاأبِا الَجْ ِل       َ ْن ُصُدٍع َيْقُمْصَن َأْعَد الَزْجلِ 
 .10/554 المحكم والمحيط األعظم :      لكن البيتين ال أثر ليما في الديوان ينظر

  .143/ 1تاج العروس : وينظر ، 1/205لسان العرب  (ٙ)

والقاموس ، 1/205لسان العرب : وينظر ، 243/ 2مجمع األمثال  (ٚ)
 .100/المحيط

  .100/ القاموس المحيط: وينظر  ، 573/ 1لسان العرب  (ٛ)

 ، 215- 31/214وتاج العروس  ، 9/84المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜ)
  .33/والمطائف في المغة 

 .154/ ديوانو: النابغة الجعدي، ينظر: الشاعر ىو (ٓٔ)

 .99/شرح ديوان جميل (ٔٔ)

 .5/1970ديوانو (ٕٔ)

 . 2/131المزىر: البيت لم أقف عمى قائمو، ينظر (ٖٔ)

  . 2/131المزىر  (ٗٔ)
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 جملة آداب الفراهيدي

  .1246/القاموس المحيط : ينظر  (٘ٔ)

  .2/444الصحاح  (ٙٔ)

 .3/79ولسان العرب  ، 444/ 2الصحاح : ينظر  (ٚٔ)

 .2/295تاج العروس : وينظر  ، 2/444الصحاح  (ٛٔ)

 .3/78لسان العرب: ينظر (ٜٔ)

 .2/444والصحاح ، 8/14العين : ينظر  (ٕٓ)

 .2/444الصحاح : وينظر ، 164/شرح ديوان حسان (ٕٔ)

  .2/124تاج العروس : وينظر  ، 2/409لسان العرب  (ٕٕ)

 2/409ولسان العرب  ، 1/355الصحاح : ينظر  (ٖٕ)

 .4/372غريب الحديث البن سالم  (ٕٗ)

 .2/409ولسان العرب  ، 4/372غريب الحديث البن سالم : ينظر  (ٕ٘)

، 4/370غريب الحديث البن سالم : الرجز لم أقف عمى قائمو، ينظر  (ٕٙ)
 .409/ 2ولسان العرب ، 1/356والصحاح 

 .10/398لسان العرب : وينظر  ، 4/1575الصحاح  (ٕٚ)

 .15/488وتاج العروس  ، 13/33تيذيب المغة  (ٕٛ)

 .6/34لسان العرب  (ٜٕ)

 .4-3/صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث: ينظر  (ٖٓ)

وتاج العروس  ، 910/القاموس المحيط : وينظر  ، 8/18لسان العرب  (ٖٔ)
5/280. 

 .8/18لسان العرب  (ٕٖ)

 .9/280تاج العروس : وينظر ، المصدر نفسو  (ٖٖ)
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والدال ىي الميممة ، فيذا يثبت أن بالِذ خطٌأ ، المعروف أن الذال معجمة  (ٖٗ)
 . ليصحَّ الكالم  ((ذال  ))وليس  ((وىي داٌل ميممة))مطبعي ؛ ألنو أراد 

 .وفيو قياس بدل قسي131/ديوانو  (ٖ٘)

 .1/271معجم ما اسُتعجم  (ٖٙ)

، وشرح 1/152والنياية في غريب الحديث ، 4/1639الصحاح : ينظر  (ٖٚ)
 .3/113الرضي عمى الكافية 

 .7/233وتاج العروس ،3/113شرح الرضي عمى الكافية : ينظر  (ٖٛ)

 .11/67ولسان العرب  ، 4/1639الصحاح : وينظر  ، 106/ديوانيا (ٜٖ)

 .6/2285الصحاح  (ٓٗ)

 .1632/والقاموس المحيط ، 14/84لسان العرب : ينظر  (ٔٗ)

 .1/47وتاج العروس  ، 1/9القاموس المحيط : ينظر  (ٕٗ)

 .1/38والصحاح  ، 106/الفروق المغوية لمعسكري : ينظر  (ٖٗ)

 .13/61ولسان العرب ، 5/2082الصحاح : ينظر  (ٗٗ)

 .المصدران السابقان أنفسيما: ينظر ، البيت لعاىان بن كعب  (٘ٗ)

 .3/60وتاج العروس  ، 2/598الصحاح : ينظر  (ٙٗ)

لسان العرب : ينظر ، الحرث بن عمرو : وقيل ، واسمو منقذ بن خنيس  (ٚٗ)
 .60/ 3وتاج العروس  ، 4/86

 .7/115وتاج العروس  ، 2/366شرح الرضي عمى الكافية : ينظر  (ٛٗ)

 .المصدران أنفسيما: ينظر  (ٜٗ)

 .1/351والقاموس المحيط  ، 3/112شرح الرضي عمى الكافية : ينظر  (ٓ٘)

 .2/555تاج العروس  (ٔ٘)

 .20/417وتاج العروس  ، 85/أساس البالغة : ينظر  (ٕ٘)
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وتاج  ، 1/306والمحكم والمحيط األعظم  ، 2/356جميرة األمثال : ينظر  (ٖ٘)
 .417-20/416العروس

 2/356جميرة األمثال : ينظر ، واسمو جارية بن ُمرٍّ ، وىو أبو حنبل الطائي  (ٗ٘)
 . 20/417وتاج العروس ، 

وتاج  ، 84/والقاموس المحيط ، 7/364المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (٘٘)
  .1/178العروس 

: وينظر  . 1/224العين ، ما يبس في الدبر من العذرة أو خرج يابساً : الجعر  (ٙ٘)
  .3/102تاج العروس  ، 6/34لسان العرب 

  .6/34لسان العرب  (ٚ٘)

  .1/197النياية في غريب الحديث  (ٛ٘)

غريب الحديث لمخطابي : وينظر  ، 1/197النياية في غريب الحديث  (ٜ٘)
2/175.  

  . 3/423الفائق في غريب الحديث  (ٓٙ)

 .1/133والمعجم الوسيط ، 3/130 ولسان العرب 99/أساس البالغة : ينظر  (ٔٙ)

وشرح الرضي عمى الكافية  ، 2/459الصحاح : وينظر  ، 167/ديوانو (ٕٙ)
3/111. 

  .1/284والقاموس المحيط  ، 2/459الصحاح : ينظر  (ٖٙ)

 .2/18المحيط في المغة  (ٗٙ)

  .1/110ىمع اليوامع : ينظر  (٘ٙ)

وصيغة َفَعاِل  ، 2/130والمزىر  ، 3/111شرح الرضي عمى الكافية : ينظر  (ٙٙ)
/3-4.  

  .3/22والمحكم والمحيط األعظم  ، 1/281جميرة المغة : ينظر  (ٚٙ)
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  .1/204وتاج العروس  ، 93/القاموس المحيط : ينظر  (ٛٙ)

  .93/والقاموس المحيط  ، 3/265المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٙ)

  .2/131والمزىر  ، 116/أساس البالغة : ينظر  (ٓٚ)

  .2/60المستقصى في أمثال العرب : ينظر  (ٔٚ)

  .2/507المحكم والمحيط األعظم  (ٕٚ)

 .المصدر نفسو  (ٖٚ)

  .4/176لسان العرب : وينظر  ، 200-3/199العين  (ٗٚ)

لسان العرب : وينظر  ، 200-3/199 ، والعين 3/271الكتاب: ينظر  (٘ٚ)
4/176.  

َن األخيرة إلصالح البيت ، ينظر (ٙٚ) المحكم والمحيط : البيت ال يعرف قائمو ، ونوَّ
  .4/176 ، ولسان العرب 287-3/286األعظم 

  .3/200العين  (ٚٚ)

  .2/409ولسان العرب  ، 3/204العين : ينظر  (ٛٚ)

  .3/204والعين ، ديوانو : البيت لمنابغة الذبياني ينظر  (ٜٚ)

  .12/118لسان العرب  (ٓٛ)

 ، 4/66 و2/495والمحكم والمحيط األعظم ، 3/334المحيط في المغة: ينظر  (ٔٛ)
  .15/540وتاج العروس ، 693/والقاموس المحيط

  .1/48اإلتباع والمزاوجة  (ٕٛ)

  11/45وتاج العروس ، 3/123المحكم: ينظر  (ٖٛ)

والفرود نجوم تخفى حول حضاِر ، يريد أن النار تخفى ، البيت ال يعرف قائمو  (ٗٛ)
  .9/308المحكم والمحيط األعظم: ينظر ، لبعدىا 
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والمحكم والمحيط  ، 2/196 ، والصحاح1/285غريب الحديث البن قتيبة (٘ٛ)
  .11/44وتاج العروس ، 3/345األعظم

 .3/102العين (ٙٛ)

 .482/ ، والقاموس المحيط3/407المحيط في المغة (ٚٛ)

وأساس  ، 3/10 ، والمحكم والمحيط األعظم1/558جميرة المغة: ينظر  (ٛٛ)
 .139/البالغة

 . 16/423وتاج العروس، المصادر أنفسيا : ينظر  (ٜٛ)

  .3/273كتاب سيبويو  (ٜٓ)

 . 3/10 ، والمحكم والمحيط األعظم3/274كتاب سيبويو :وينظر ، 58/ديوانو (ٜٔ)

وتاج  ، 201-3/200وأوضح المسالك  ، 2/22الصحاح: ينظر  (ٕٜ)
  .6/316وخزانة األدب  ، 8/40العروس

 .سبق تخريج البيت في َجَماِد  (ٖٜ)

والمعجم الوسيط  ، 9/398وتاج العروس  ، 3/485لسان العرب : ينظر  (ٜٗ)
1/202.  

  .3/290المحكم والمحيط األعظم  (ٜ٘)

  .9/398تاج العروس  (ٜٙ)

والمعجم الوسيط  ، 3/159لسان العرب  ، 149/أساس البالغة : ينظر  (ٜٚ)
1/211.  

وتاج العروس  ، 3/159ولسان العرب  ، 1/240البيان والتبيين : ينظر  (ٜٛ)
8/50.  

وصيغة َفَعاِل واختصاصيا  ، 4/249العين :وينظر  ، 1/214المعجم الوسيط  (ٜٜ)
  4-3ص15 ع 5بالمؤنث م 
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/ 5وصيغة َفَعاِل م ،2/6والنياية في غريب الحديث  ، 1/353الفائق : ينظر  (ٓٓٔ)
  .4-3ص /          15ع

 من 4/338: ، والمّض كالمّص ، ينظر2/6النياية في غريب الحديث  (ٔٓٔ)
 .المصدر نفسو

  .17/170وتاج العروس  ، 2/343معجم البمدان : ينظر  (ٕٓٔ)

واألمالي  ، 73/ 10لسان العرب : وينظر  ، 4/532المحكم المحيط األعظم  (ٖٓٔ)
  .1/128في لغة               العرب 

  .2/165مقاييس المغة (ٗٓٔ)

ولسان  ، 5/ 5والمحكم والمحيط األعظم  ، 28/ 7تيذيب المغة :  ينظر  (٘ٓٔ)
وكأن ىذه المعبة ىي التي يتداوليا إلى اآلن فتيان العرب  ، 2/254العرب 

 إذ يخفون خاتمًا في يد – كما ورد في بيت أبي ذؤيب اآلتي –بعد العشاء 
 ((المحيبس  ))لذا تدعى بمعبة ، أحدىم ، ويطمب من الفرقة الثانية إخراجو 

 .الخاتم : في العراق ، إشارة إلى المحبس ؛ أي 

  . 253 / 2ولسان العرب  ، 5/5المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٙٓٔ)

  .7/28وتيذيب المغة  ، 6 / 5المحكم : ينظر  ، 1/53ديوانو (ٚٓٔ)

  .253 / 2ولسان العرب  ، 5/6المحكم : ينظر  (ٛٓٔ)

/ 1 ، وصبح األعشى في صناعة اإلنشا 364 / 2معجم البمدان : ينظر  (ٜٓٔ)
  .138 / 15وتاج العروس  ، 445

  .445 / 1وصبح األعشى  ، 365 / 2معجم البمدان : ينظر  (ٓٔٔ)

  .365/ 2 ، ومعجم البمدان 88/ديوانو: البيت لمبيد بن ربيعة، ينظر (ٔٔٔ)

   .365/ 2معجم البمدان : لم أقف عمى قائمو ، ينظر (ٕٔٔ)

  .238 /25وتاج العروس  ، 595/ 1جميرة المغة : ينظر  (ٖٔٔ)
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  . 79 / 10لسان العرب : لم أقف عمى قائمو ، ينظر (ٗٔٔ)

  . 79 / 10لسان العرب  (٘ٔٔ)

والقاموس  ، 74 / 9لسان العرب  ، 35 /1الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٙٔٔ)
  .216 / 23وتاج العروس  ، 1040/ المحيط 

  .1040/ القاموس المحيط : ينظر  (ٚٔٔ)

  .216 / 23تاج العروس :  ينظر  (ٛٔٔ)

  .74 / 9لسان العرب : وينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٜٔٔ)

ولسان  ، 1/35والحمبة في أسماء الخيل  ،1/182مجمع األمثال :ينظر  (ٕٓٔ)
 .9/47العرب 

والحمبة في  ، 182 / 1 ، ومجمع األمثال 607 /1جميرة المغة : ينظر  (ٕٔٔ)
 .  221 - 220 / 23وتاج العروس  ، 35 / 1أسماء الخيل 

  .222 / 23وتاج العروس  ، 43 / 5المحكم والمحيط األعظم  (ٕٕٔ)

/ والمفصل  ، 607 / 1وجميرة المغة  ، 43/ 5المحكم والمحيط األعظم  (ٖٕٔ)
كمال األعالم بتثميث الكالم  ، 199   .187 /1وا 

  .43/ الفرق : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو   (ٕٗٔ)

  .1041/ القاموس المحيط :ينظر  (ٕ٘ٔ)

  .229 / 23وتاج العروس  ، 111/ 7تيذيب المغة : ينظر  (ٕٙٔ)

  . 77 / 9لسان العرب : ينظر  (ٕٚٔ)

/ والقاموس المحيط  ، 175/ وأساس البالغة  ، 248/ 4العين : ينظر  (ٕٛٔ)
  .258 / 1والمعجم الوسيط  ، 216

  .142 / 15وتاج العروس  ، 100 /5المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٕٔ)

  .100 / 5المحكم : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٖٓٔ)
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 جملة آداب الفراهيدي

  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٖٔٔ)

وتاج العروس  ، 373 / 1ولسان العرب  ، 272 / 3كتاب سيبويو : ينظر  (ٕٖٔ)
2 / 399 .  

وتاج  ، 420 / 10ولسان العرب  ، 186/ أساس البالغة : ينظر  (ٖٖٔ)
 . 143 / 27العروس

والمصباح المنير  ، 171/ وأدب الكاتب   ، 337/ إصالح المنطق: ينظر  (ٖٗٔ)
 /196.  

  . 304 / 11وتاج العروس  ، 337/ إصالح المنطق : ينظر  (ٖ٘ٔ)

  .3/87كنز العمال (ٖٙٔ)

  . 390 / 11تاج العروس : ينظر  (ٖٚٔ)

وتاج  ، 925/ والقاموس المحيط  ، 122 /1ينظر المحكم والمحيط األعظم  (ٖٛٔ)
  . 570 / 20العروس 

وتاج  ، 34 / 6ولسان العرب  ، 360 / 6ينظر المحكم والمحيط األعظم  (ٜٖٔ)
وبعبارتيم نفسيا ذكرىا ابن دريد لكن بالدال الميممة  ، 227 / 33العروس 
  .430/ 1جميرة المغة : ينظر 

  .205/ أساس البالغة : ينظر  (ٓٗٔ)

وتاج  ، 168 / 2والنياية في غريب الحديث  ، 7 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٔٗٔ)
  .390 / 11العروس 

  .7 / 3ومعجم البمدان  ، 185 / 8العين : ينظر  (ٕٗٔ)

  .130 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٖٗٔ)

  .129 / 2والمزىر في عموم المغة  ، 5/146المحيط في المغة: ينظر  (ٗٗٔ)
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وتاج  ، 236/ وأساس البالغة  ، 159 /9المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (٘ٗٔ)
  .503 / 2العروس 

والقاموس  ، 291 /11ولسان العرب  ، 53 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٙٗٔ)
  .357 /1والمعجم الوسيط  ، 1301/ المحيط 

  .89 / 29وتاج العروس  ، 291/ 11لسان العرب : ينظر البيت في  (ٚٗٔ)

  .108 / 8تيذيب المغة : ينظر  (ٛٗٔ)

،وضريَّة قرية قديمة في طريق مكة من البصرة 53 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٜٗٔ)
 .من نجد 

  .305 / 6ولسان العرب  ، 730 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٓ٘ٔ)

  .245/ أساس البالغة : ينظر  (ٔ٘ٔ)

  .161 /6المحكم والمحيط األعظم  (ٕ٘ٔ)

  .161 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 2/730جميرة المغة:  ينظر  (ٖ٘ٔ)

 ، 934/ والقاموس المحيط  ، 204 / 1المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٗ٘ٔ)
  .118 / 21وتاج العروس 

  .204 / 1المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (٘٘ٔ)

 19وتاج العروس ، 241 / 12وتيذيب المغة  ، 336 /1جميرة المغة :ينظر  (ٙ٘ٔ)
 /333.  

  .333 / 19تاج العروس : ينظر  (ٚ٘ٔ)

  .413 / 1المعجم الوسيط : ينظر  (ٛ٘ٔ)

 19وتاج العروس  ، 336 / 1جميرة المغة :  ، وينظر 2/29ديوان اليذليين (ٜ٘ٔ)
 /333.  
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 جملة آداب الفراهيدي

 6وتاج العروس  ، 285/والقاموس المحيط  ، 438 / 1جميرة المغة : ينظر  (ٓٙٔ)
 /456.  

  .460 / 1وجميرة األمثال  ، 438 / 1جميرة المغة :ينظر  (ٔٙٔ)

 124/والقاموس المحيط  ، 177 / 1المستقصى في األمثال العرب : ينظر  (ٕٙٔ)
  . 53 / 3وتاج العروس ، 

  .53 / 3وتاج العروس  ،124/ القاموس المحيط : ينظر  (ٖٙٔ)

وتاج  ،286/والقاموس المحيط  ، 49/ الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٗٙٔ)
  .467 / 6العروس 

 4ولسان العرب  ، 223 /3ومعجم البمدان  ، 83 / 3األمالي في لغة العرب  (٘ٙٔ)
/371.  

  .435 /2مجمع األمثال : وينظر ، ديوانو   (ٙٙٔ)

  . 223 / 3ومعجم البمدان  ، 435 / 2مجمع األمثال : ينظر (ٚٙٔ)

  .83 / 3األمالي في لغة العرب : ، ينظر لحريث بن سممة البيت  (ٛٙٔ)

  .223 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٜٙٔ)

  .  129 / 2والمزىر في عموم المغة  ، 224 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٓٚٔ)

 731 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 48/ الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٔٚٔ)
  .471 / 1ولسان العرب ، 

  . 293 / 5خزانة األدب : ينظر  (ٕٚٔ)

الحمبة في :   ، وينظر1/78البيت لمقحيف العجمي كما في الحماسة البصرية (ٖٚٔ)
  .  731 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 48/ أسماء الخيل 

والقاموس المحيط ، 2/488 ،  ولسان العرب233 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٗٚٔ)
/287.  
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،  15/174صحيح ابن حبان  ، و4/556المستدرك عمى الصحيحين : ينظر (٘ٚٔ)
 .2/488ولسان العرب

  .287/والقاموس المحيط  ، 233 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٙٚٔ)

 .1/441المعجم الوسيط: ينظر (ٚٚٔ)

 .21/233، وتاج العروس8/163، ولسان العرب3/376الصحاح : ينظر (ٛٚٔ)

 ، ولسان 203/الجمل في النحو : البيت ال يعرف قائمو ، ينظر (ٜٚٔ)
 .8/163العرب

 ، 426/ والقاموس المحيط  ، 245/ 3ومقاييس المغة  ، 6/30العين : ينظر (ٓٛٔ)
  .421/ 9تاج العروس 

 .31/65تاج العروس : ينظر، َعْمرو بن ُحَمْيل ل البيت (ٔٛٔ)

 ، 786 / 3 مومعجم ما استعج ، 102 / 8المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٛٔ)
  .370 / 38وتاج العروس  ، 329 / 3ومعجم البمدان 

وتاج  ، 786 / 3معجم ما استعجم : وينظر   ، 363/شعر النمر بن تولب (ٖٛٔ)
  .370 / 38العروس 

ويذبل اسم جبل ، وىو الذي أرجحو لمجيئو مع يذبل في بيت النمر بن تولب  (ٗٛٔ)
  .128 / 1معجم البمدان : ينظر ، في طريق اليمامة 

  .786 / 3معجم ما استعجم  (٘ٛٔ)

  .4 / 8والمحكم والمحيط األعظم  ، 205 / 11تيذيب المغة : ينظر  (ٙٛٔ)

  .4/ وصيغة فعاِل  ، 205 / 11تيذيب المغة : ينظر  (ٚٛٔ)

ومعجم ما  ، 238 / 2والفائق  ، 46 / 8المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٛٛٔ)
   .331 / 3ومعجم البمدان ، 788 / 3استعجم 
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 ، 46 / 8المحكم والمحيط األعظم : ينظر ، البيت لزميل بن زامل الفزاري  (ٜٛٔ)
  .331 / 3ومعجم البمدان 

 .331 / 3 ، ومعجم البمدان 788 / 3معجم ما استعجم : ينظر  (ٜٓٔ)

كمال األعالم  ، 6/253العين: ينظر  (ٜٔٔ)  / 23وتاج العروس  ، 333 /2وا 
500.  

  .331 /3معجم البمدان : ينظر  (ٕٜٔ)

  .331 / 3معجم البمدان : ينظر  ، 500 / 23تاج العروس  (ٖٜٔ)

تاج العروس  ، 238 /2الفائق : وينظر  ، 56/شرح ديوان المثقب العبدي (ٜٗٔ)
23 / 500. 

  .500 /23وتاج العروس  ، 333 /2إكمال األعالم : ينظر  (ٜ٘ٔ)

 3ومعجم ما استعجم  ، 331 / 35معجم البمدان : وينظر   ، 460/ديوانو (ٜٙٔ)
/788.  

  .205 / 12تاج العروس : ينظر  (ٜٚٔ)

  .129 /2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٜٛٔ)

 .المصدر نفسو : ينظر  (ٜٜٔ)

وتاج العروس  ، 352 / 3ومعجم البمدان  ، 729 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٕٓٓ)
12/ 215. 

 والصحيح  ما في الديوان – وقد سبق –ُذكر البيت في َسَفار بالسين  (ٕٔٓ)
 .........وىو

 ، 361 / 11ولسان العرب  ، 616 /7المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٕٓ)
  . 1318/ والقاموس المحيط 



 
 

   

 

 
 معجم ألفاظ َفَعاِل

 محمد ياس خضر. د. م. أ
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  110 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ، وتاج 361 / 3ومعجم البمدان  ، 807 / 3معجم ما استعجم : ينظر  (ٖٕٓ)
  .477 / 32العروس 

  .807 / 3معجم ما استعجم : وينظر ، 467/ديوانو (ٕٗٓ)

معجم ما : وينظر ،وفيو المغمى بدل المعمى وىو تصحيف   140/ديوانو (ٕ٘ٓ)
  .808 / 3استعجم 

والمستقصى من  ، 808 / 3ومعجم ما استعجم  ، 224 /6العين : ينظر  (ٕٙٓ)
  .227 / 1أمثال العرب 

  .808 / 3معجم ما استعجم : وينظر  ، 267/ديوانو (ٕٚٓ)

  .477 / 32تاج العروس : وينظر  ، 130/ديوانو (ٕٛٓ)

والمستقصى  ، 477 / 32تاج العروس : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٜٕٓ)
  .1/227من أمثال العرب 

  .131 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕٓٔ)

  .43 / 2خزانة األدب  (ٕٔٔ)

  .129 / 2والمزىر في عموم المغة  ، 398 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٕٕٔ)

  .399 – 398 / 3معجم البمدان : البيت ألبي الييثم ، ينظر  (ٖٕٔ)

  .131 / 12وتيذيب المغة  ، 121 / 7العين : ينظر  (ٕٗٔ)

  .121 / 7العين : وينظر   ، 32/ديوانو (ٕ٘ٔ)

 .337/ 12ولسان العرب  ، 216 / 1مجمع األمثال : وينظر ، 183/ديوانو (ٕٙٔ)

  .504 / 32وتاج العروس  ، 337 / 12لسان العرب : ينظر  (ٕٚٔ)

  . 216 / 1مجمع األمثال : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٕٛٔ)

  .517 / 2لسان العرب ، 269 / 1ومعجم ما استعجم : ينظر  (ٜٕٔ)

  .517 / 2لسان العرب : ينظر البيت في  (ٕٕٓ)
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  .517 / 2لسان العرب : ينظر  (ٕٕٔ)

  .517 /2لسان العرب : البيت لم أقف عمى قائمو ، ينظر  (ٕٕٕ)

وأساس البالغة  ، 89 / 12وتيذيب المغة  ، 144 /1جميرة المغة : ينظر  (ٖٕٕ)
 .1459/ والقاموس المحيط  ، 200/ والمفصل  ، 362/

والمستقصى في  ، 362/ وأساس البالغة  ، 89 / 12تيذيب المغة : ينظر  (ٕٕٗ)
  .474/، وفصل المقال143 / 2أمثال العرب 

  .514 / 32وتاج العروس  ، 144 / 1جميرة المغة : وينظر  ،61/ديوانو (ٕٕ٘)

  .143 / 2المستقصى في أمثال العرب : وينظر  ، 157/ديوانو (ٕٕٙ)

 .515 / 32وتاج العروس  ، 1967 /5والصحاح  ، 92 / 7العين : ينظر  (ٕٕٚ)

  .129 / 2والمزىر في عموم المغة  ، 305 / 3شرح ابن عقيل : ينظر  (ٕٕٛ)

والمعجم  ، 567 / 6وتاج العروس  ، 375 / 2إكمال األعالم : ينظر  (ٜٕٕ)
  . 537 / 1الوسيط 

  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٖٕٓ)

 .المصدر نفسو  (ٖٕٔ)

ولسان ، 878 / 3ومعجم ما استعجم  ،459 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٕٖٕ)
  .  451 / 19وتاج العروس ، 343 / 7العرب 

  .407 / 12وتاج العروس  ، 462 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٖٖٕ)

  .462 /3معجم البمدان : ينظر  (ٖٕٗ)

  .110 / 1ىمع اليوامع : ينظر  (ٖٕ٘)

 1وىمع اليوامع  ، 17 / 7العين : وينظر  ، 331 / 11تيذيب المغة  (ٖٕٙ)
 . ىامش المحقق – 110/
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والقاموس  ، 199/ المفصل : وينظر  ، 129 /2المزىر في عموم المغة  (ٖٕٚ)
  .552/ المحيط 

والمزىر في عموم المغة  ، 199/والمفصل  ، 42 / 1جميرة األمثال : ينظر  (ٖٕٛ)
  .433 / 12وتاج العروس  ، 406 / 1

  .199/المفصل  (ٜٖٕ)

والمحكم والمحيط األعظم  ، 2/289 والصحاح759 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٕٓٗ)
  .40 / 4ومعجم البمدان  ، 136 / 9

 .المصدران السابقان أنفسيما : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٕٔٗ)

  . 41 /4 ، ومعجم البمدان 894 / 3معجم ما استعجم : ينظر  (ٕٕٗ)

  .894 / 3ومعجم ما استعجم  ، 759 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٖٕٗ)

  .433 / 12وتاج العروس  ، 894 /3معجم ما استعجم : ينظر  (ٕٗٗ)

  .894 / 3ومعجم ما استعجم  ، 553/ينظر القاموس المحيط  (ٕ٘ٗ)

المزىر في عموم  ، 41 / 4معجم البمدان  ، 894 / 3معجم ما استعجم  (ٕٙٗ)
 .129 /2المغة 

:                             قال امرؤ ألقيس . جمع واحدُه َجْزعة من الخرز :- الجزع  (ٕٚٗ)
 كأنَّ عيون الوحش حول خبائنا      وأرحمنا الجزع الذي لم يثقَّب

 ، 762 / 2وجميرة المغة  ، 34 / 2المغرب في ترتيب المعرب : ينظر  (ٕٛٗ)
  .519 / 4ولسان العرب  ، 60 / 4ومعجم البمدان 

صالح المنطق  ، 306 / 6مجمع األمثال : ينظر  (ٜٕٗ) والمستقصى  ، 162/ وا 
  .158 / 3والنياية في غريب الحديث  ، 355 /2في أمثال العرب 

  .28 /2والخصائص  ، 162/إصالح المنطق : ينظر  (ٕٓ٘)
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والمحكم والمحيط  ، 339 / 5مقاييس المغة : ينظر ، الطين األحمر : الَمْغَرة  (ٕٔ٘)
  .525 / 5األعظم 

  .519 / 4ولسان العرب  ، 158 /3النياية في غريب الحديث : ينظر  (ٕٕ٘)

  .306 / 3وتاج العروس  ، 573 / 1لسان العرب : ينظر  (ٖٕ٘)

وتاج  ، 243 / 2ومجمع األمثال  ، 429 / 15تيذيب المغة : ينظر  (ٕٗ٘)
  .306 / 3العروس 

  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕ٘٘)

  .1465/ والقاموس المحيط  ، 99 / 2المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٙ٘)

  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕٚ٘)

  .368 / 8تاج العروس  (ٕٛ٘)

و  ، 2 / 2والمستقصى في أمثال العرب  ، 76 / 1تيذيب المغة : ينظر  (ٜٕ٘)
  .563/ القاموس المحيط 

  .76 /1تيذيب المغة : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٕٓٙ)

  .2 / 2المستقصى في أمثال العرب : ينظر  (ٕٔٙ)

  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕٕٙ)

  .109 / 33وتاج العروس  ، 112 / 2تيذيب المغة : ينظر  (ٖٕٙ)

  .16 / 30وتاج العروس  ، 129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕٗٙ)

  .457 / 11ولسان العرب  ، 244 – 243 / 2تيذيب المغة : ينظر  (ٕ٘ٙ)

  . 173 / 26تاج العروس  ، 257 / 10لسان العرب : ينظر  (ٕٙٙ)

  .8/صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث : ينظر  (ٕٚٙ)

  . 173 / 26وتاج العروس  ، 257 / 10لسان العرب : ينظر  (ٕٛٙ)
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والمعجم  ، 187 / 26وتاج العروس  ، 940 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٜٕٙ)
  .622 / 2الوسيط 

  . 448 / 8تاج العروس  ، 316 / 3لسان العرب : ينظر  (ٕٓٚ)

  . 200 / 13وتاج العروس  ، 482 / 5المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٔٚ)

  .89 / 2واألصول في النحو  ، 390 / 4العين :ينظر  (ٕٕٚ)

 ، 129 / 2ومشارق األنوار  ، 345 / 3النياية في غريب الحديث : ينظر  (ٖٕٚ)
  .4- 3/ وصيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث 

  . 255 / 15وتاج العروس  ، 190 / 4معجم البمدان : ينظر  (ٕٗٚ)

 / 3وتاج العروس  ، 129 / 2والمزىر  ، 369 /1جميرة المغة: ينظر  (ٕ٘ٚ)
493.  

  . 262 / 26وتاج العروس  ، 208 / 4معجم البمدان : ينظر  (ٕٙٚ)

 ، 584/ والقاموس المحيط  ،396 / 7المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٚٚ)
  . 5 – 4/وصيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث  ، 301 / 13وتاج العروس 

 98/ديوانو  (ٕٛٚ)

 ، 584/والقاموس المحيط  ، 396 / 7المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٕٚ)
  .300 / 13وتاج العروس 

والمعجم  ، 304 / 6وخزانة األدب  ، 1185/ القاموس المحيط : ينظر  (ٕٓٛ)
  .689 / 2الوسيط 

  .129 / 2والمزىر  ، 299/ القاموس المحيط  ، 201/ المفصل : ينظر  (ٕٔٛ)

  .299/القاموس المحيط : ينظر  (ٕٕٛ)

  .303 و299/المصدر نفسو: ينظر  (ٖٕٛ)
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 / 17وتاج العروس  ، 130 / 2والمزىر  ، 776/ القاموس المحيط : ينظر  (ٕٗٛ)
315.  

 ، 180 /2والمستقصى في أمثال العرب  ، 78 /2مجمع األمثال : ينظر  (ٕ٘ٛ)
  .315 / 17وتاج العروس 

  . 529 / 11لسان العرب : ينظر  (ٕٙٛ)

  .185 / 30وتاج العروس  ، 529 / 11لسان العرب : ينظر  (ٕٚٛ)

  .696 / 2والمعجم الوسيط  ، 588/القاموس المحيط : ينظر  (ٕٛٛ)

  .406 / 4العين : ينظر  (ٜٕٛ)

والقاموس المحيط  ، 184 / 2والمستقصى  ،78 /2مجمع األمثال :ينظر   (ٜٕٓ)
/300 . 

  .77 / 2ومجمع األمثال  ، 162 / 8و170 /5تيذيب المغة : ينظر  (ٜٕٔ)

  .452/ 3المحكم : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو   (ٕٜٕ)

  .184 / 2المستقصى : ينظر  (ٖٜٕ)

  .716 / 2والمعجم الوسيط  ، 462 / 12ينظر لسان العرب  (ٜٕٗ)

  .462 / 12لسان العرب : ينظر  (ٜٕ٘)

  .273 / 3الكتاب : ينظر  (ٜٕٙ)

  .39 / 3واألفعال  ، 430 / 1وجميرة المغة  ، 140 / 5العين : ينظر  (ٜٕٚ)

 ، وتاج 360 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 430 / 1جميرة المغة :ينظر  (ٜٕٛ)
  . 227 / 33العروس 

  .359 / 6المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٜٕ)

وتاج  ، 360 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 430 / 1جميرة المغة : ينظر  (ٖٓٓ)
  .227 / 33العروس 
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  . 227 / 33تاج العروس : ينظر  (ٖٔٓ)

  . 311 / 4معجم البمدان : ينظر  (ٕٖٓ)

وتاج  ، 1481/والقاموس المحيط  ، 107/الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٖٖٓ)
  .245 /33العروس 

  .245 / 33وتاج العروس  ، 1481/القاموس المحيط : ينظر  (ٖٗٓ)

  .245 /33تاج العروس : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو (ٖ٘ٓ)

وتاج العروس  ، 129 / 2والمزىر  ، 109/ الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٖٙٓ)
33 / 273.  

وتاج العروس  ، 303/والقاموس المحيط  ، 3/349المحيط في المغة: ينظر  (ٖٚٓ)
7 / 60.  

  .60 / 7وتاج العروس  ، 303/ القاموس المحيط : ينظر  (ٖٛٓ)

/ والقاموس المحيط  ، 218 / 8تيذيب المغة : ينظر  ، 14 /5مقاييس المغة  (ٜٖٓ)
882.  

 6وخزانة األدب  ، 218 /8تيذيب المغة : ينظر ،  البيت لم أقف عمى قائمو  (ٖٓٔ)
 /325.  

  .200/ المفصل  (ٖٔٔ)

  . 325 / 6خزانة األدب : ينظر  (ٕٖٔ)

  .271 / 24تاج العروس  ، 129 /2والمزىر  ، 1093/القاموس : ينظر  (ٖٖٔ)

  .731/ والقاموس  ، 314 / 8وتيذيب المغة  ، 83 / 5العين : ينظر  (ٖٗٔ)

  .151 /1جميرة األمثال : ينظر  (ٖ٘ٔ)

  . 78 / 4تاج العروس  (ٖٙٔ)

  .286 / 1المستقصى في أمثال العرب  (ٖٚٔ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 ، 151/جميرة األمثال : وينظر  ، 88 / 2 لمخطابي –غريب الحديث  (ٖٛٔ)
  .78 / 4تاج العروس  ، 286 / 1والمستقصى في أمثال العرب 

 5ولسان العرب  ، 396 / 4ومعجم البمدان  ، 234/كفاية المتحفظ : ينظر  (ٜٖٔ)
  .129 / 2والمزىر  ، 115/ 

  . 129 / 2المزىر : ينظر  (ٕٖٓ)

المحكم : ينظر ، أيضًا خرزة يستعطف بيا الرجال أو يؤخذوا بيا : اليمرة  (ٕٖٔ)
  .642/ والقاموس  ، 315 / 4والمحيط األعظم 

/ والعشرات في غريب المغة  ، 654 / 6المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٕٖ)
  .603/والقاموس  ، 137 / 5ولسان العرب  ، 199/والمفصل  ، 141

وتاج  ،116 / 2والمخصص  ، 110/ الحمبة في أسماء الخيل: ينظر (ٖٕٖ)
  .300 / 15العروس 

  .544 / 2إكمال اإلعالم بتثميث الكالم (ٕٖٗ)

 .717 / 1ولسان العرب  ، 201/ والمفصل ، 21 / 5تيذيب المغة : ينظر (ٕٖ٘)

  .129 / 2والمزىر  ، 315 / 5العين : ينظر  (ٕٖٙ)

 / 24وتاج العروس ،1098/ والقاموس  ، 547/ أساس البالغة : ينظر  (ٕٖٚ)
323.  

  .323 / 24وتاج العروس  ، 547/ أساس البالغة : وينظر ، ديوانو    (ٕٖٛ)

  .323 /24تاج العروس : ينظر  (ٜٕٖ)

 .المصدر نفسو : ينظر  (ٖٖٓ)

وشرح الرضّي عمى  ، 549/أساس البالغة  ، 63 / 4ينظر تيذيب المغة  (ٖٖٔ)
  .574 / 2ولسان العرب  ، 112 / 3الكافية 

  .81 / 7وتاج العروس  ، 63 / 4تيذيب المغة : وينظر    ، 30/ديوانو (ٕٖٖ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 ، 369 / 10والمحكم والمحيط األعظم  ، 244 / 15تيذيب المغة : ينظر  (ٖٖٖ)
  .129 / 2والمزىر  ، 171/ والقاموس 

  .734 / 1لسان العرب : ينظر  (ٖٖٗ)

 ، 151 / 3والمحكم والمحيط األعظم  ، 31/إصالح المنطق : ينظر  (ٖٖ٘)
 / 18وتاج العروس  ، 49 / 1واالنتخاب لكشف األبيات المشكمة اإلعراب 

143.  

 .وشرح ديوان اليذليين ، إ صالح المنطق : ينظر  (ٖٖٙ)

  .818 / 2والمعجم الوسيط  ، 86 /7لسان العرب : ينظر  (ٖٖٚ)

 ، 86 / 7لسان العرب : وينظر  ، 151 / 3المحكم والمحيط األعظم  (ٖٖٛ)
  .818 / 2والمعجم الوسيط 

والقاموس  ، 199/ والمفصل  ، 58 / 9المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٖٖ)
  ،130 / 2والمزىر  ، 1494/

  . 402 / 1 مجمع األمثال  (ٖٓٗ)

 ، 58 / 9المحكم والمحيط األعظم : وينظر  ، 151 / 13تيذيب المغة  (ٖٔٗ)
  .419 / 33وتاج العروس 

  . 419 / 33تاج العروس : وينظر  ، 59 / 9 المحكم والمحيط األعظم  (ٕٖٗ)

 / 2وجميرة المغة  ، 125 / 7العين : وينظر  ، 341 / 6خزانة األدب  (ٖٖٗ)
892.  

 الكبر (ٖٗٗ)

  .17 – 16 / 5معجم البمدان  (ٖ٘ٗ)

  . 341 / 6وخزانة األدب  ، 17/ 5معجم البمدان : ينظر  (ٖٙٗ)

  .316 /9ولسان العرب  ، 125 / 7العين : وينظر   ، 51/ديوانو (ٖٚٗ)
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 جملة آداب الفراهيدي

  . 316 /9ولسان العرب  ، 17 / 5معجم البمدان : ينظر  (ٖٛٗ)

  . 316 / 9ولسان العرب  ، 892 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٜٖٗ)

  .885/القاموس : وينظر  ، 70 / 20تاج العروس  (ٖٓ٘)

  .70 /20تاج العروس : ينظر (ٖٔ٘)

 ، 154 / 3 البن سالم –وغريب الحديث  ، 202 / 1العين :  ينظر  (ٕٖ٘)
  .837 / 2والمعجم الوسيط  ، 278 / 1والمحكم والمحيط األعظم 

  .202 /1ينظر العين ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٖٖ٘)

 وقد نسبو ابن منظور إلى أبي الغريب النصري 330/البيت لمحطيأة ، ديوانو  (ٖٗ٘)
  .323 / 8لسان العرب : ، ينظر 

  . 62 /2وىمع اليوامع  ، 121/شر ح شذور الذىب : ينظر  (ٖ٘٘)

  . 357 / 1ومشارق األنوار  ، 145 / 3غريب الحديث البن سالم : ينظر  (ٖٙ٘)

  .163 /22تاج العروس  (ٖٚ٘)

  .154 / 3غريب الحديث البن سالم  (ٖٛ٘)

  .130 / 2والمزىر  ، 740/والقاموس  ، 209 / 6لسان العرب : ينظر  (ٜٖ٘)

والتبيان في تفسير غريب  ، 368 / 3والمقتضب  ، 208 /7ينظر العين  (ٖٓٙ)
  .219 /6ولسان العرب  ، 122/ وشرح شذور الذىب  ، 290/ 1القران 

والبحر  ، 61 / 4المحرر الوجيز : ينظر ، قرأ بيا أبو حيوة والحسن وأخرون  (ٖٔٙ)
  .256 / 6المحيط 

  .48 /1اإلتباع والمزاوجة : ينظر  (ٕٖٙ)

  .129 /2المزىر : ينظر  (ٖٖٙ)

  . 855 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٖٗٙ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 ، 147 / 5ومعجم البمدان  ، 1237 / 4معجم ما استعجم : ينظر  (ٖ٘ٙ)
  .613/والقاموس 

  .1238 / 4معجم ما استعجم : وينظر ، 63/ديوانو (ٖٙٙ)

 14وتاج العروس  ، 1238 / 4معجم ما استعجم : وينظر   ، 436/ديوانو  (ٖٚٙ)
 /136.  

  .136 / 14تاج العروس  (ٖٛٙ)

  .136 / 14تاج العروس : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو (ٜٖٙ)

 ، 21 /1والمستقصى  ، 239 / 1وجميرة األمثال ، 3/422الصحاح (ٖٓٚ)
  .987/والقاموس 

 / 1وفصل المقال  ،115 / 1مجمع األمثال  ، 239 / 1جميرة األمثال  (ٖٔٚ)
468.  

 ، 21 / 1والمستقصى  ، 949 / 2جميرة المغة : وينظر   ، 94/ديوانو (ٕٖٚ)
  .185 / 11وخزانة األدب 

ولسان العرب  ، 319 /1ومغني المبيب  ، 356 /1مقاييس المغة : ينظر  (ٖٖٚ)
 ( ىـ 205ت  )وقال الزبيدي  ، 192 / 11وخزانة األدب  ، 559 / 11

  .260 / 30ينظر تاج العروس . الجبال الطوال : عكس ذلك ؛ أي 

 – 537 / 2واإلنصاف  ، 270 / 3الكتاب  ، 163 / 2العين : ينظر  (ٖٗٚ)
  .344 / 8ولسان العرب  ، 538

  .159 / 5وخزانة األدب  ، 270 / 3الكتاب : ينظر  (ٖ٘ٚ)

ومعجم  ، 1264 / 4ومعجم ما استعجم  ، 952 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٖٙٚ)
  . 988/والقاموس  ، 203 / 5البمدان 

 
 

   

 

 
 معجم ألفاظ َفَعاِل

 محمد ياس خضر. د. م. أ
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  121 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ، 952 / 2جميرة المغة : ينظر ، لم أقف عميو في كتب الحديث الشريف  (ٖٚٚ)
ويعني بالحجر األسود صنمًا من حجٍر  ، 220 – 219 / 22وتاج العروس 

 أسود

 / 2والمعجم الوسيط  ، 327 / 9ولسان العرب  ، 373 / 7العين : ينظر  (ٖٛٚ)
914. 

  .373 / 7العين  (ٜٖٚ)

  . 399 / 24وتاج العروس  ، 279 / 9لسان العرب : ينظر  (ٖٓٛ)

  .46 / 9المحكم والمحيط األعظم : وينظر  ، 367 / 7العين  (ٖٔٛ)

  .471 /2لسان العرب :ينظر  (ٕٖٛ)

 -274 / 3كتاب سيبويو : وينظر  ، 5/صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث  (ٖٖٛ)
وخزانة األدب  ، 89 / 2واألصول في النحو  ،368 / 3والمقتضب  ، 276

6/ 303 – 305. 

وينظر شواىد أخرى في صيغة فعاِل واختصاصيا  ، 116/ شعر زىير  (ٖٗٛ)
 .3/ بالمؤنث 

 ، 872 / 3ومعجم ما استعجم  ، 177 / 8المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٖ٘ٛ)
  .227 /9وتاج العروس  ، ، 290 /5ومعجم البمدان 

  .227 /9وتاج العروس  ، 290 / 5معجم البمدان : ينظر  (ٖٙٛ)

 .227 / 9وتاج العروس  ،290 / 5 معجم البمدان  (ٖٚٛ)

  .412/والقاموس ، 290 /5ومعجم البمدان ، 56 /1مجمع األمثال : ينظر  (ٖٛٛ)

وتاج العروس  ، 290 / 5معجم البمدان :  ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٜٖٛ)
9 / 227.  

  . 227 / 9وتاج العروس  ، 290 / 5معجم البمدان : وينظر ، 300/ديوانو (ٜٖٓ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 1والمستقصى  ، 292 /1وجميرة األمثال  ، 155 /1مجمع األمثال : ينظر  (ٜٖٔ)
/43.  

وغريب  ، 1311 / 4ينظر معجم ما استعجم ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٕٜٖ)
  .275 / 2الحديث لمخطابي 

 األزىري ؛ ألنو يتكمم عمى نفسو : أي (ٖٜٖ)

  .105 / 2تيذيب المغة  (ٜٖٗ)

  .291 / 5معجم البمدان  (ٜٖ٘)

 / 5 ، ومعجم البمدان 189/المفضميات :وينظر 264/شعر ربيعة بن مقروم (ٜٖٙ)
291. 

  .623/ والقاموس  ، 219 / 5ولسان العرب  ، 274 / 3الكتاب : ينظر  (ٜٖٚ)

وديوان المتنبي  ، 956 / 2وجميرة المغة  ، 179/ إصالح المنطق : ينظر  (ٜٖٛ)
3 / 11.  

 ، 421 / 2وغريب الحديث البن الجوزي  ، 256 / 2العين : ينظر  (ٜٜٖ)
  .111 / 40وتاج العروس  ، 19 / 2ومشارق األنوار 

، والكتاب  ، 256 / 2العين : وينظر  ، 319/شرح ىاشميات الكميت (ٓٓٗ)
  .539 / 2واإلنصاف في مسائل الخالف 

 ، 375 / 5وتاج العروس  ، 129 / 2المزىر  ، 138 / 5العين : ينظر  (ٔٓٗ)
  .944 / 2والمعجم الوسيط 

وخزانة  ، 126 / 5والنياية في غريب الحديث  ، 276 /8العين :ينظر  (ٕٓٗ)
  .443 / 5األدب 

فصل : ينظر ، البيت لحجل بن نضمة الباىمي ، قالو في نوار بنت كمثوم  (ٖٓٗ)
  .182 / 4وخزانة األدب  ، 39 / 1المقال في شرح كتاب األمثال 
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 جملة آداب الفراهيدي

  .276 /8العين : ينظر  (ٗٓٗ)

والمحكم والمحيط  ، 303 /1ومجمع األمثال  ، 6 / 6مقاييس المغة : ينظر  (٘ٓٗ)
 .198/والمفصل  ، 85 /4األعظم 

  .85 /4المحكم والمحيط األعظم : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٙٓٗ)

حاري  (ٚٓٗ)  268 / 6تاج العروس : ينظر ، البيت لممتمرِّس بن عبد الرحمن الصُّ
  .386 / 22و 

  .386 / 22وتاج العروس  ، 1000/ القاموس : ينظر  (ٛٓٗ)

والمحكم والمحيط  ، 249 / 5تيذيب المغة : وينظر  ، 130 / 2المزىر  (ٜٓٗ)
  .620 – 619 / 12ولسان العرب  ، 110 / 4األعظم 

والمحكم  ، 249 /5تيذيب المغة : وينظر ، 37/شرح ىاشميات الكميت (ٓٔٗ)
  .110 / 4المحيط األعظم 

  .249 / 5تيذيب المغة : ينظر  (ٔٔٗ)

 5ومعجم البمدان  ، 17 /4وديوان المتنبي  ، 330 / 1جميرة المغة : ينظر  (ٕٔٗ)
  .273 / 5ولسان العرب  ، 356/

  .356 /5معجم البمدان : وينظر  ، 332 / 14تاج العروس  (ٖٔٗ)

  .330 / 1جميرة المغة : وينظر ، البيت    (ٗٔٗ)

الكتاب : وينظر، وفيو ومر حدٌّ بدل دىر 281/البيت لألعشى، ديوانو (٘ٔٗ)
 241 /2وخزانة األدب  ، 3/297

 .المصدران أنفسيما : ينظر  (ٙٔٗ)

 22وتاج العروس  ، 26 / 3تيذيب المغة  ، 945 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٚٔٗ)
  .1051 / 2والمعجم الوسيط  ، 356/ 

  .356 / 22تاج العروس : ينظر  (ٛٔٗ)
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 جملة آداب الفراهيدي

  .356 / 22وتاج العروس  ، 26 / 3تيذيب المغة : ينظر  (ٜٔٗ)

  .1051 /2والمعجم الوسيط  ، 356 / 22تاج العروس : ينظر  (ٕٓٗ)

والمعجم الوسيط  ، 55 / 17وتاج العروس  ، 71 / 13تيذيب المغة : ينظر  (ٕٔٗ)
2 / 1062.  

  .130 /2المزىر  (ٕٕٗ)

الصحاح  ، : ينظر ، اسم مصدر معدول عن المصدر ، وىو الميسرة : أي  (ٖٕٗ)
   .6-5/وصيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث

  .102 /2ىمع اليوامع  (ٕٗٗ)

  .2/424الصحاح (ٕ٘ٗ)

 ، 274 / 3والكتاب  ، 117/ ينظر ديوانو : البيت لحميد بن ثور الياللي  (ٕٙٗ)
  .859 /2والصحاح 

  .212 / 2العين : البيت لم أقف عمى قائمو ، ينظر  (ٕٚٗ)

  .434 / 7لسان العرب  ، 69 / 3تيذيب المغة :وينظر  ، 212 / 2العين  (ٕٛٗ)

 .200 / 20وتاج العروس ، 435 / 7لسان العرب : ، وينظر 267/ديوانو (ٜٕٗ)

  .183/جميرة أشعار العرب : وينظر  ، 2/23ديوان اليذليين (ٖٓٗ)

  .435 /7ولسان العرب  ، 226 / 2المحكم والمحيط األعظم  (ٖٔٗ)

  .106 / 2المزىر : ينظر  (ٕٖٗ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 ثبت املصادر
، (ىـ 395ت) أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين الرازي:اإلتباع والمزاوجة -ٔ

 .مصر / ةالقاىر- الخانجي  مكتبة ، كمال مصطفى: تحقيق

 (ىـ 276ت)أبو محمد عبد اهلل بن مسمم  بن قتيبة الدينوريا :أدب الكاتب  -ٕ
: الطبعة- مصر - مكتبة السعادة ، ي الدين عبد الحميد يمحمد مح: تحقيق
  .1963الرابعة 

بو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي  أ الزمخشري:أساس البالغة -ٖ
 .م1979ىـ 1399- دار الفكر ،  (ىـ538ت)

: ، تحقيق(ىـ 244ت)بن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحق ا: إصالح المنطق -ٗ
: القاىرة، الطبعة- دار المعارف  ىارون ، وعبد السالم/ أحمد محمد شاكر 

  .الرابعة

أبو بكر محمد بن سيل  بن السراج النحوي البغداديا: األصول في النحو  -٘
- بيروت -  مؤسسة الرسالة  ،عبد الحسين الفتمي. د : ، تحقيق(ىـ 316ت)

  .م1988ىـ 1408الثالثة، : الطبعة

، عالم الكتب (ىـ 515ت)أبو القاسم عمي بن جعفر السعديابن القطاع : األفعال -ٙ
 .م1983ىـ 1403األولى : الطبعة- بيروت - 

 بن مالك محمد بن عبد اهلل الطائي الجيانيا: إكمال األعالم بتثميث الكالم  -ٚ
مكة -  جامعة أم القرى ،بن حمدان الغامدي اسعد : ، تحقيق(ىـ 672ت)

  .م1984ىـ 1404األولى : الطبعة- المكرمة 

 إسماعيل بن القاسم أبو عمي القالي البغدادي: األمالي في لغة العرب -ٛ
  .م1978ىـ 1398- بيروت - ، دار الكتب العممية (ىـ356ت)
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 عمي بن عدالن الموصمي النحوي: االنتخاب لكشف األبيات المشكمة اإلعراب  -ٜ
- بيروت -  مؤسسة الرسالة ،د حاتم صالح الضامن : ، تحقيق(ىـ668ت)

  .م1985ىـ 1405الثانية : الطبعة

أبو البركات :  بين النحويين البصريين والكوفييناإلنصاف في مسائل الخالف -ٓٔ
: ، تحقيق(ىـ 577ت) األنباري عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد النحوي

  .دمشق–  دار الفكر ،محمد محيي الدين عبد الحميد 

بن ىشام األنصاري عبد اهلل جمال الدين ا:  ألفية ابن مالكىإل أوضح المسالك -ٔٔ
بيروت -  دار الجيل ،محمد محيي الدين عبد الحميد : ، تحقيق(ىـ 761ت )

  .م1979ىـ 1399الخامسة : الطبعة- 

، (ىـ 745ت)محمد بن يوسف  األندلسيالنحوي  حيان وأب:  البحر المحيط -ٕٔ
 وآخرين الشيخ عمي محمد معوضو- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق

 .م2001-ىـ 1422األولى : الطبعة- بيروت -  دار الكتب العممية ،

فوزي عطوي : ،  تحقيق(ىـ 255ت  ) عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين -ٖٔ
 .بيروت– دار صعب ، 

 محمد مرتضى الحسيني  لزبيديا:  من جواىر القاموستاج العروس -ٗٔ
  . دار اليداية،مجموعة من المحققين : ، تحقيق(ىـ 1205ت)

شياب الدين أحمد بن محمد اليائم : التبيان في تفسير غريب القرآن -٘ٔ
 دار الصحابة لمتراث ،فتحي أنور الدابموي : ، تحقيق(ىـ 815ت)المصري
   .م1992- ىـ1412األولى : الطبعة- مصر - بطنطا 

 التكممة   -ٙٔ
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:  ، تحقيق(ىـ 370ت) بو منصور محمد بن أحمد األزىريأ :تيذيب المغة  -ٚٔ
األولى : الطبعة- بيروت  -  دار إحياء التراث العربي  ،محمد عوض مرعب 

 .م2001

فخر . د : تحقيق،  (ىـ175ت)الخميل بن أحمد الفراىيدي: الجمل في النحو  -ٛٔ
  .م1995ىـ 1416الخامسة : الطبعة- الدين قباوة

،   (ىـ 170ت) محمد بن أبي الخطابأبو زيد القرشي : جميرة أشعار العرب -ٜٔ
   .بيروت– دار األرقم ، عمر فاروق الطباع : تحقيق

، دار (ىـ 395ت ) الحسن بن عبد اهللأبو ىالل العسكري : جميرة األمثال -ٕٓ
 .م1988- ىـ 1408- بيروت - الفكر 

رمزي منير :  تحقيق(ىـ 321ت )ابن دريد محمد بن الحسن :  جميرة المغة -ٕٔ
  .م1987األولى : الطبعة- بيروت - دار العمم لمماليين  ، بعمبكي

الصاحبي التاجي : الحمبة في أسماء الخيل المشيورة في الجاىمية واإلسالم -ٕٕ
حاتم صالح الضامن ، .د:تحقيق (ىـ677ت بعد  )محمد بن كامل 

 .م1985بيروت

مختار : صدر الدين عمي بن الحسن البصري، ، تحقيق: الحماسة البصرية -ٖٕ
 م1983- ىـ1403- بيروت -  عالم الكتب  ،الدين أحمد

ت )عبد القادر بن عمر البغدادي: ولب لباب لسان العربخزانة األدب  -ٕٗ
 دار الكتب العممية ، بديع يعقوب إميل/محمد نبيل طريفي: ، تحقيق(ىـ1093

 .م1998األولى : الطبعة- بيروت - 

محمد عمي :  تحقيق(ىـ 392ت) بو الفتح عثمان بن جنيأ :الخصائص  -ٕ٘
 .بيروت– النجار، عالم الكتب 
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تحقيق حسين نصار ، الييأة : (أبو الحسن عمي بن العباس  )ديوان ابن الرومي -ٕٙ
 .م1979المصرية لمكتاب 

صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي ، مطبعة : ديوان األسود بن يعفر -ٕٚ
 .م1970بغداد-الجميورية

محمد محمد حسين . شرح وتعميق د: (ميمون بن قيس  )ديوان األعشى الكبير -ٕٛ
 . الحممية الجديدة –، المطبعة النموذجية 

 مصر ، –تحقيق محمد أبي الفضل إبراىيم ، دار المعارف :ديوان امرئ القيس -ٜٕ
  .4/ ط

 –محمد يوسف نجم ، دار صادر . تحقيق وشرح د: ديوان أوس بن حجر  -ٖٓ
 .م1960بيروت 

 .م1986- ىـ 1406 بيروت ، –دار بيروت : ديوان جرير  -ٖٔ

تحقيق نعمان محمد  (: (ىـ 244ت )برواية وشرح ابن السكيت )ديوان الحطيأة  -ٕٖ
 .م1987 ، 1/القاىرة ، ط- أمين طو ، مكتبة الخانجي

 –تحقيق عبد العزيز الميمني ، الدار القومية : ديوان حميد بن ثور الياللي -ٖٖ
 .م1965القاىرة 

 . مصر –عمر عبد الرسول ، دار المعارف .تحقيق د:ديوان دريد بن الصمة -ٖٗ

شرح الخطيب التبريزي ، كتب مقدمتو وىوامشو وفيارسو مجيد : ديوان ذي الرمة -ٖ٘
 .م1996- ىـ 1416 ، 2/ بيروت ، ط–طراد ، دار الكتاب العربي 

 : (رواية األثرم وأبي عبيدة عن األصمعي  )ديوان شعر المتممس الضبعي  -ٖٙ
عني بتحقيقو وشرحو حسن كامل الصيرفي ، جامعة الدول العربية، معيد 

 .م1970القاىرة -المخطوطات العربية
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حققو وشرحو صالح الدين اليادي ، دار : ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني -ٖٚ
 .م1968 مصر –المعارف 

 بيروت –عزة حسن ، دار الشرق العربي . عني بتحقيقو د: ديوان الطرماح -ٖٛ
 .م1994- ىـ 1414 ، 2/،ط

 بيروت –إحسان عباس ، دار الثقافة . جمعو وشرحو د: ديوان كثير عزة  -ٜٖ
 .م1971

 ، 1/ بيروت ، ط–اعتنى بو حمدو طماس ، دار المعرفة : ديوان لبيد بن ربيعة -ٓٗ
 .م2004- ىـ 1425

جمع وتحقيق وشرح خميل إبراىيم العطية ، دار الجميورية : ديوان ليمى األخيمية -ٔٗ
 .م1977 ،2/ بغداد ، ط–

 .شرح وتقديم طالل حرب ، الدار العالمية : ديوان ميميل بن ربيعة  -ٕٗ

 –واضح الصمد ، دار صادر . جمعو وحققو وشرحو د: ديوان النابغة الجعدي -ٖٗ
 .م1998 ، 1/بيروت ،ط

شكري فيصل . تحقيق د (ىـ244ت )صنعة ابن السكيت: ديوان النابغة الذبياني -ٗٗ
 . بيروت –، دار الفكر 

م نسخة مصورة عن طبعة 1965القاىرة -الدار القومية لمطباعة: ديوان اليذليين -٘ٗ
 .الجميورية العربية - دار الكتب

بن عقيل بياء الدين عبد اهلل العقيمي ا: لى ألفية ابن مالكع شرح ابن عقيل -ٙٗ
 ،محمد محيي الدين عبد الحميد : ، تحقيق (ىـ 769ت  )المصري اليمداني

  .م1985- ىـ 1405 - ةسوري- دار الفكر 

 . بيروت –إبراىيم جزيني ، المكتبة الثقافية : شرح ديوان جميل بثينة -ٚٗ
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تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ، دار : شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري -ٛٗ
 .م1980 بيروت –األندلس 

 –حسن حمد ، دار صادر . شرح وتحقيق د: شرح ديوان المثقب العبدي  -ٜٗ
 .م1996 ، 1/بيروت ،ط

ت  ))رضي الدين األستراباذي محمد بن الحسن :  شرح الرضي عمى الكافية -ٓ٘
 1398يوسف حسن عمر ،  جامعة قاريونس : ، تصحيح وتعميق ( (ىـ 686

 . م 1978 - ـه

عبد : ابن ىشام األنصاري، تحقيق:  في معرفة كالم العربشرح شذور الذىب -ٔ٘
 .م1984ىـ 1404 - ةسوري-  الشركة المتحدة لمتوزيع ،الغني الدقر 

 إبراىيم نبتفسير أبي رياش أحمد ب: شرح ىاشميات الكميت بن زيد األسدي  -ٕ٘
 –القيسي ، تحقيق داود سموم ونوري حمودي القيسي ، مكتبة النيضة العربية 

 .م1984 ، 1/بيروت ، ط

 أبي الحجاج يوسف بن صنعة األعمم الشنتمري: شعر زىير بن أبي سممى  -ٖ٘
تحقيق فخر الدين قباوة ، دار الكتب  (ىـ 446ت) سميمان بن عيسى النحوي

 .م1992الطبعة األولى – بيروت –العممية 

نوري حمودي القيسي ، . د :(ضمن شعراء إسالميون)شعر النمر بن تولب  -ٗ٘
 .       م1984 ،2/بيروت، ط- مكتبة النيضة العربية

نوري حمودي القيسي ، . د :(ضمن شعراء إسالميون)شعر ربيعة بن مقروم  -٘٘
 .       م1984 ،2/بيروت، ط- مكتبة النيضة العربية

القمقشندي أحمد بن عمي بن أحمد : صبح األعشى في كتابة اإلنشا -ٙ٘
- دمشق - وزارة الثقافة ، عبد القادر زكار : ، تحقيق(ىـ 821ت)الفزاري
1981 ، 
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ت ))الجوىري إسماعيل بن حماد  : ((تاج المغة وصحاح العربية  ))الصحاح -ٚ٘
بيروت  –أحمد عبد الغفور عطار ، دار العمم لمماليين  : قيق، تحـ( ( ىـ 393

 . م1987 - ـ ه1407 ، الطبعة الرابعة -

بن حبان محمد بن أحمد أبو حاتم ا: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان،  -ٛ٘
- بيروت -  مؤسسة الرسالة ،شعيب األرنؤوط : التميمي البستي، تحقيق

 .1993 – 1414الثانية : الطبعة

خولة محمود .محمد ياس خضر ود.د:صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث  -ٜ٘
 ، لسنة 15/ العدد5/فيصل ، بحث منشور في مجمة سرَّ من رأى ، المجمد

 .م2009- ىـ 1430

 ، (ىـ346ت) عمر الزاىد محمد بن عبد الواحدأبو : العشرات في غريب المغة -ٓٙ
 1984- عمان - يحيى عبد الرؤوف جبر ، المطبعة الوطنية : تحقيق

 ميدي المخزومي .د: ، تحقيق(ىـ 175ت) لخميل بن أحمد الفراىيديا :العين  -ٔٙ
  .دار ومكتبة اليالل ،  إبراىيم السامرائي.د/ 

أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد بن عمي : غريب الحديث البن الجوزي -ٕٙ
- لبنان - بيروت - دار الكتب العممية : ، دار النشر(ىـ597ت)بن الجوزي

الدكتور عبد المعطي أمين : األولى، تحقيق: ، الطبعة1985 - 1405
 .القمعجي

، (ىـ 224ت)أبو عبيد القاسم بن سالم اليروي : غريب الحديث البن سالم -ٖٙ
: الطبعة- بيروت - دار الكتاب العربي ، محمد عبد المعيد خان . د: تحقيق
  .1396األولى 
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عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري أبو : غريب الحديث البن قتيبة -ٗٙ
- بغداد -  مطبعة العاني ،عبد اهلل الجبوري . د: ،  تحقيق(ىـ 276ت)محمد
  .1397األولى : الطبعة

حمد بن محمد بن إبراىيم الخطابي البستي أبو : غريب الحديث لمخطابي -٘ٙ
-  جامعة أم القرى ،عبد الكريم إبراىيم العزباوي: ، تحقيق(ىـ388ت)سميمان

 .1402– مكة المكرمة 

 يمحمد أب-عمي محمد البجاوي : الزمخشري، تحقيق: الفائق في غريب الحديث -ٙٙ
 .الثانية: لبنان، الطبعة-  دار المعرفة  ،الفضل إبراىيم

محمد :  ، عمق عميو(ىـ395ت بعد ) أبو ىالل العسكري :الفروق المغوية  -ٚٙ
- ىـ 1427 الطبعة الرابعة – بيروت –عيون السود ، دار الكتب العممية 

 .م 2006

 أبو عبيد البكري عبد اهلل بن عبد العزيز :فصل المقال في شرح كتاب األمثال -ٛٙ
 مؤسسة ،المجيد عابدين عبد.إحسان عباس و د.د:ق يحق، ت(ىـ487ت)

 1983.مالثالثة: الطبعة ،  بيروت-الرسالة
 ، مؤسسة الرسالة (ىـ817ت)الفيروزآبادي محمد بن يعقوب: القاموس المحيط -ٜٙ

 .بيروت– 

:  تحقيق(ىـ180ت)أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو:  كتاب سيبويو -ٓٚ
 األولى، : بيروت، الطبعة- عبد السالم محمد ىارون ، دار الجيل 

أبو إسحاق إبراىيم بن إسماعيل ابن األجدابي :  كفاية المتحفظ في المغة -ٔٚ
السائح عمي حسين ، دار اقرأ لمطباعة والنشر :  تحقيق(ىـ470ت)الطرابمسي
  .الجماىيرية الميبية- طرابمس - والترجمة 
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المتقي اليندي عالء الدين عمي المتقي :  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال -ٕٚ
-  دار الكتب العممية ،محمود عمر الدمياطي : بن حسام الدين اليندي، تحقيق

 .م1998-ىـ1419األولى : الطبعة- بيروت 

 ىـ 711ت  ))بن منظور محمد بن مكرم األفريقي المصري ا:   لسان العرب -ٖٚ
  .م 1968  ، الطبعة األولىبيروت ، – ، دار صادر ( (

 دار ،أحمد بن مصطفى الدمشقي : (عجم أسماء األشياءم) المطائف في المغة -ٗٚ
 القاىرة- الفضيمة  

 ىـ 518ت  ))أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري:  مجمع األمثال -٘ٚ
 بيروت، -  الدين عبد الحميد ، دار المعرفة يمحمد محي: تحقيق( (

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن : لوجيز في تفسير الكتاب العزيز ار المحر -ٙٚ
دار الكتب ،عبد السالم عبد الشافي محمد: ، تحقيق(ىـ542ت )عطية األندلسي

  .م1993- ىـ1413 األولى: الطبعة- لبنان - العممية 

ت  ))بن سيده أبو الحسن عمي بن إسماعيل المرسيا: المحكم والمحيط األعظم -ٚٚ
- بيروت - عبد الحميد ىنداوي ، دار الكتب العممية : تحقيق( ( ىـ 458
  .م2000األولى : الطبعة

محمد حسين آل ياسين :تحقيق (ىـ385ت)الصاحب بن عباد: المحيط في المغة -ٛٚ
 .م1994- ىـ1،1414/ بيروت ،ط–،عالم الكتب 

خميل ابراىيم جفال ، دار . ، تقديم د(( ىـ 458ت  ))بن سيده ا: المخصص -ٜٚ
. م 1996- ىـ 1417 ، 1/ بيروت ، ط–احياء التراث العربي 

فؤاد عمي : جالل الدين السيوطي ، تحقيق:  المزىر في عموم المغة وأنواعيا -ٓٛ
  .م 1998ىـ 1418األولى : الطبعة- بيروت - ار الكتب العممية ، دمنصور 
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 الحاكم عبد اهلل أبو عبد اهللمحمد بن :  المستدرك عمى الصحيحين -ٔٛ
 دار الكتب العممية ،مصطفى عبد القادر عطا : ، تحقيق(ىـ405ت)النيسابوري

  .م1990- ىـ 1411األولى : الطبعة- بيروت - 

- بيروت - الزمخشري، دار الكتب العممية :  المستقصى في أمثال العرب -ٕٛ
  .م1987الثانية : الطبعة

 الفضل عياض بن موسى والقاضي أب:  مشارق األنوار عمى صحاح اآلثار  -ٖٛ
 ، المكتبة العتيقة ودار التراث(ىـ544ت)بن عياض اليحصبي السبتي المالكي

أحمد بن محمد بن عمي :  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي  -ٗٛ
 بيروت- المقري الفيومي، المكتبة العممية 

، دار الفكر (ىـ626ت)ياقوت بن عبد اهلل الحموي أبو عبد اهلل:  معجم البمدان -٘ٛ
 بيروت- 

عبد اهلل بن عبد العزيز البكري :  معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع -ٙٛ
بيروت - عالم الكتب ،مصطفى السقا : ، تحقيق(ىـ487ت)األندلسي أبو عبيد

  .ىـ 1403الثالثة : الطبعة- 

/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراىيم مصطفى : (2+1) المعجم الوسيط  -ٚٛ
 .استانبول- دار الدعوة،مجمع المغة العربية: محمد النجار، تحقيق

بن عمي بن   أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد:المغرب في ترتيب المعرب -ٛٛ
مكتبة  ، محمود فاخوري و عبدالحميد مختار: ق يحقت ( ىـ 610 ت)المطرز

 .م1979األولى :: الطبعة  ،  حمب-أسامة بن زيد

 (ىـ761ت)جمال الدين ابن ىشام األنصاري:  عن كتب األعاريبمغني المبيب -ٜٛ
- دمشق - محمد عمي حمد اهلل ، دار الفكر / مازن المبارك . د : تحقيق
 .1985السادسة : الطبعة
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 مكتبة ،عمي بو ممحم . د : الزمخشري، تحقيق:  في صنعة اإلعراب المفصل -ٜٓ
  .1993األولى : الطبعة- بيروت - اليالل 

أحمد محمد شاكر و : المفضل بن محمد بن يعمى الضبي ، تحقيق: المفضميات -ٜٔ
 بيروت- عبد السالم محمد ىارون

عبد : تحقيق ( ىـ395ت )الحسين أحمد بن فارس بن زكرياو أب: مقاييس المغة -ٕٜ
- ىـ 1420الثانية : الطبعة- بيروت - السالم محمد ىارون ، دار الجيل 

 .م1999

محمد عبد :  تحقيق(ىـ 285ت) بو العباس محمد بن يزيد المبردأ :المقتضب -ٖٜ
 .بيروت.  - الخالق عظيمة ، عالم الكتب

أبو السعادات :  النياية في غريب الحديث واألثرالنياية في غريب الحديث -ٜٗ
محمود - طاىر أحمد الزاوى : ، تحقيق(ىـ606ت)المبارك بن محمد الجزري

 .م1979- ىـ 1399- بيروت - المكتبة العممية  ،محمد الطناحي

عبد : جالل الدين السيوطي، تحقيق: ي شرح جمع الجوامعىمع اليوامع ف -ٜ٘
  .مصر–  المكتبة التوفيقية  ،الحميد ىنداوي
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 املستدرك على شعر أبي خنيلة
 مهند مجيد برع. م.م   خليل رذيد أحمد.د

في  المديرية العامة للتربية
 كركوك

 

/ كلية اآلداب/ جامعة تكريت
 قدم اللغة العربية

املستدرك على شعر 
 (( ه 145 ت –أبو خنيلة  ))

عباس توفيق : جمع وتحقيق 

 
 جمع شعره وحققو األستاذ عباس توفيق ، ونشره في مجمة ()(أبو نخيمة  )

 م ، أغمب شعره رجز فقد 1978 / ھ1398المورد الغراء في عددىا الثالث ، لسنة 
بيتًا ، وىو جيد كبير  (20)مقطوعة  شعرية من الرجز ، و ( 367 )حوى شعره عمى 

: في التنقيب عنو في بطون الكتب والمصادر المختمفة  (عباس توفيق  )بذلو األستاذ 
األدبية والمغوية والتأريخية ، وقد نجح في تقديم ىذا اإلرث العممي األصيل النقي إلى 

. قرائو عمى طبٍق من الذىب 
أّما فكرةُ  استدراكنا ىذا فقد جاءت أثناء دراستنا لمدكتوراه ، عندما عارضنا 
شاىد شعري خالل البحث ، وبينما كننا نحاول تخريج البيت من مظانو ، ولما كنا 

نشر شعر أبي نخيمة في مجمة المورد ، فقد رجعنا  (عباس توفيق  )نعرف أّن األستاذ 
                                                   

اسمو أبو نخيمة  ، وقد سّمي  بذلك ؛ : ىو يعمر بن حزن بن زائد بن لقيط التميمي ، وقيل  (1)
الشعر : ينظر . شاعر متقدم في القصيد والرجز . ألّن أمو ولدتو تحت نخمة ، وكنيتو أبو جنيد 

 . 449 /2:   ، والمقاصد النحوية 434:  والشعراء 
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اليو ولم نظفر بالشاىد ،ثم اطمعنا عمى مظان أخرى ترجمت ألبي نخيمة السعدي ، 
وأوردت شعرًا لو لم يرد في عمل األستاذ ، وىنا بدا لنا أْن نكتب ىذا المستدرك ، 

إلتمام ما بدأه األستاذ عباس توفيق ، فقد مضت مدة طويمة عمى صدور شعر ابي 
نخيمة ، واإلصدارات الحديثة تضفي كثيرًا عمى عمل السابقين ، ما لم يتابعوا عمميم، 
ويحاولوا الظفر بأشياء جديدة تطور أعماليم السابقة ،وتضيف إلييا أشياء جديدة في 
يصالو إلى المستوى المطموب ،  سبيل االرتقاء بالبحث العممي إلى سبل النجاح ، وا 

. وفق مناىج البحث الرصينة 
واستدراكنا يتمثل في محورين ، المحور األول المستدرك عمى مصادر 

التخريج مما لم يقف عميو األستاذ المحقق، والمحور الثاني ىو مستدرك شعري لمشعر 
. الذي لم يقف عميو 

 وىو في الوقت نفسو اجتياد – حسب عممنا –وعممنا ىذا غيُر مسبوٍق إليو 
ن جانبنا الصواب فمن تمقاء نفسينا ،  منا فإن أصبنا فبفضٍل من اهلل وتوفيقو ، وا 

وعذرنا أنا أردنا الفائدة والمنفعة ، وآخر دعونا أِن الحمُد هلل َرّب العالمين والصالة 
 .والسالم عمى رسولو الكريم وعمى آلو وصحبو أجمعين 
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: املستدرك األول يف املصادر 
قام األستاذ عباس توفيق بتخريج الشعر ، إال أّن بعض المصادر لم يقف 

: عمييا وفي أدناه ثبت بتمك المصادر 
  .  254 – 252ص  : قافية الدال -ٔ

  .253ص : الرجز ذو المطمع  -أ 

 ورثية تنيض بالتشدُِّد  - 2وقد عمتني ُذْرأُة بادي َبِدي          -ٔ

بعد انتياضي في الشباب األممد - 4كيف التصابي فعل من لم ييتِد  - 3
وبعد تمشائي وتطويحي يدي  - 6وبعد ما أذكر من تأّودي         - 5
:  منسوبان البي نخيمة في المصادر اآلتية 2 ، 1 -
 305 – 304 / 3: الكتاب  -

 ، 84 / 35 – ردن – ، و 99 / 19 –نيض -  ، و234 / 1 – ذرأ –والتاج  -
 : وبال نسبة في 154 / 37 – بدو –و 

 113: مجاز القرآن  ( 1)  -
صالح المنطق  -  .172 –باب ما يفتح أولو وثانيو ومن العرب من يخفف ثانيو : وا 

  .(في َتَشدُِّدي  ):  ، وفيو 370 – ذرأ –والصحاح  -

:   منسوبة  البي نخيمة في 5 ، 4 ،3 ،2 ، 1: واألراجيز
  ،138 / 1: سمط الاّللي  -

  253ص :  الرجز ذو المطمع  -ب 

 وليس َوِليُّ َعْيِدنا باألسعد -ٔ

دِ  -ٕ  عيسى َفَزْحِمَفيا إلى ُمَحمَّم

 حتى ُتَؤدَّمى من يٍد إلى يدٍ  -ٖ
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: المصادر التي نسبت ىذه األراجيز إلى أبي نخيمة ىي 
  .131 / 9 – زحمف –لسان العرب  -

  .378 / 23 – زحمف –تاج العروس  -

 254ص : الرجز ذو المطمع  -ج 
 َلمَّما َأتَْتِني َبْغَيٌة كالشُّْيدِ  -ٔ

ْقدِ  -ٕ  كالَعَسِل الممزوج بعد الرَّم

 َرَفْعُت من أْطماِر ُمْسَتِعدِّد  -ٖ

 وقمُت  لمِعْيِس  َوِجدِّدي -ٗ

: والمصادر التي نسبت ىذه األراجيز إلى أبي نخيمة ؛ ىي 
 431: في إصالح المنطق  ( 1)  -
 (نغية  ):  وفيو 444 / 2 – غني –والمحكم والمحيط األعظم  -

 َنْغَيةٌ :  ، وفيو 766 – نغي –في أساس البالغة  -

  .(َنْغَيٌة  ) ، وفيو 335 / 15 – نغي –والمسان  -

يا َبْردىا  ): ، وأضاف  (نغيٌة  ) ، وفيو 104 / 21 – رفع –تاج العروس  -
  (ِلْمُمْشَتِفي باَلبْرِد 

: وبال عزو في 
 . (أتاني نغية  ):  وفيو 1000– نغي –مقاييس المغة  ( 1) 

  .222 / 1: المخصص  -

: الرجزذو المطمع  ( 12 ) القطعة –ء 
 ويعتدي ويعتدي ويعتدي  -ٔ

  .719 – عدو –الرجز منسوب البي نخيمة في المقاييس  -
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 : قافية الضاد  -ٕ

 257ص  [من الطويل  ]البيت - أ

 واحييَت لي ذكري وما كان خاماًل    ولكّن بعَض الذْكِر أنبو من بعض

 – نيو –  ، وتاج العروس 550 / 13 – نوه –منسوب البي نخيمة في المسان  -
 . (واحييَت  )بداًل من  (َنْوىَّمَت  ) وفييما 533 / 36

 257ص . [من الطويل  ]البيت - ب
 شكرُتَك إن الشكَر َحْبٌل من التُّقى    وما ُكلُّ َمْن أوليَتُو ِنْعَمًة يقضي  –

دياجيل الدنيا  ): والصدرفيو 484: ألبي نخيمة في دالئل اإلعجاز : التخريج 
،  (أوليو)وفيو 133/ 3 – شكر –، والمحكم والمحيط األعظم (دار واحد األرض 

  .224 / 12 – شكر – ، وتاج العروس 424 / 4 – شكر –والمسان 

: قافية العين  -ٖ
  257ص : الرجز ذو المطمع  - أ

ُع - 2.           مازال َعنَّما َقَصَعاٌت أربُع  -ٔ  .َشْيَريِن َدأبًا فبواٍد ُرجَّم

. كما يقوُم الَجَمُل الُمَطبَّمُع - 4.          عبداي وابناي وْشيٌخ ُيْرَقُع -3
 . 17 / 22 – قصع –ىذه األراجيز منسوبة البي نخيمة في تاج العروس 

:  قافية القاف  -ٗ
 257ص : الرجز ذو المطمع  ( 27 )القطعة  - أ

 .َبِريَّمة لم تْأُكِل الُمَرقَّمَقا  -ٔ

 .ولم َتُذْق من الُبُقول ُفْستُقا  -ٕ

:  منسوبان البي نخيمة في 2 ، 1 -
بدل  (جارية ):  وفيو 449 / 2:  ، والمقاصد النحوية 502 – َسمف –الصحاح  -

،  (الُفْستُقا  ) وفيو 60 / 11 – بقل – ، و 156 / 9 – َسمف –، المسان (برية )
  .(جارية):  وفيو 430/ 1: في مغني المبيب  (2)و
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: وبال عزو في 
: ، والمزىر (جارية): وفيو 18 / 3: ، وشرح ابن عقيل 1329/ 3: جميرة المغة  -

2 / 380.  

 :قافية الالم  -٘

  .259ص : الرجز ذو المطمع  (33 )القطعة  -

 .لوال أبو الَفْضِل ولوال َفْضُمُو  -ٔ

 .ما اسطيع باٌب ال ُيَسنَّمى ُقْفُمُو  -ٕ

 . ومن صالح راشٍد إسطبمو  -ٖ

: ىذه األراجيز منسوبة البي نخيمة في 
، (ما اسطيع)بداًل من  (َلُسدَّم ): وفيو 378 / 11 – صطبل – المسان 3 ، 2 ، 1 -

  .453 / 27 –صطبل -  وتاج العروس 

 :قافية الميم  -ٙ

  260ص : البيت من الطويل  ( 38 )القطعة - أ 

 أقام بيا الَعْصَرْيِن ِحْيَنًا ولم يكْن    كمن َضنَّن عن ًعْمرانيا بالّدراىمِ  -ٔ

:  البيت منسوب البي نخيمة في 
 ، 601 / 4  – عمر – ، و المسان 1/253-   عمر–المحكم والمحيط األعظم  -

 ):  وفييما 129 / 13 – عمر – ، وتاج العروس 441 / 12 – غمصم –و 
  . (أدام ليا الَعْصَرْيِن َريَّمًا ولم يكن 

 . 262: ص  (47) األشطار –ب 
:  قال في وصف اإلبل  -
ِم   - َفاَظْت من الُخْرِم بَقيْظ ُخرَّم

 ، 485 / 2 – حزم –منسوب ألبي نخيمة في تيذيب المغة  : 4: - التخريج 
  .69 ، 67 / 32 – حزم – ، وتاج العروس 170 / 12 – خرم –والمسان 
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  : املستدرك الثاني يف الشعر-

أبيات، ونحن ُنثْبتيا ىنا في  ( 9) رجزًا و  (  88  )أخّل شعر ابي نخيمة ب 
: ىذا المستدرك ليكون تتمة لو 

 [1 ] 
:  ، األبيات اآلتية 250ص  ( 2 )مما يستدرك عمى قافية الباء القطعة 

 [من الطويل  ]:                                قال أبو نخيمة السعدي  -

 وُمْمِبَس ِعّز حيُث َخيَّنَم صاحُبوْ   أرر المال عونًا ُمْبِمَ ًا ُكلَّن  ايةٍ  -ٔ

 وذا الببس ببسًا حيث تُْبَكى ضرااُبوْ   يزيد  القويَّن البطش قي الناس قوة -ٕ

 وما الرأُي والتدبيُر إال مذاىُبوْ   وما األىُل واإلخواُن إالَّن مع ال ني -ٖ

 وتظيُر حتى تستبين مناقُبوْ   وبالماِل ما تبدو المرؤُة لمفتى -ٗ

ْن أخا الُعْدِم الُمَطاِلِب  -٘ ا ُيطاِلُبْو  وا  يزلُّ بو اإلقدار َعمَّن
  .13 / 1: مضاىاة أمثال كميمة ودمنة : التخريج  -

 [2 ] 
: ، األراجيز اآلتية252 ص – ( 11 )ومما يستدرك عمى قافية التاء القطعة 

: قولو 
 ُقْل لفراٍت وأبي الفراتِ  -ٙ

 ولسعيٍد صاحب الّسووتِ  -ٚ

 ىاتوا كما ُكنَّنا لكم نياتي -ٛ

 . 278 / 40 – ىتا –، وتاج العروس 352 / 15 – ىتا –لسان العرب: التخريج
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 [3 ] 
.  ومما يستدرك عمى قافية الجيم 

 :قول أبي نخيمة يصف ناقة تعدو في خرٍق واسٍع  -

 ُتْ ِرُقُو طورًا ِبَشدٍّد ُتْدِرُجوْ  -ٜ

 وتارًة ُيْ ِرُقيا َ َممَّنُجوْ  -ٓٔ

. 133/ 6 – غممج – ، وتاج العروس 336 / 2 – غممج –لسان العرب : التخريج
 [4 ] 

 . 254 – 252ص : ومما يستدرك عمى قافية الدال 
 :قال أبو نخيمة السعدي - أ

 ِمْن ُكلِّل ذات طااٍف وُزْؤدِ  -ٔ

  َبّداَا تمشي َمشيَة اأَلَبدِّل  -ٕ

، ولسان (َبّداءَ  )بداًل من  (أَلّد  ): وفيو. 78 –بدد –في الصحاح (2):التخريج
 (أَلدُّ يمشي) فيو 409 / 7 – بخند – ، وتاج العروس 78 / 3 – بدد –العرب

 :وأشد األصمعي ألبي نخيمة -  ب

 حتى اتتبُّوا بعدما َتَبدُّدِ  -ٔ

دِ  -ٕ  واَسَتْيدىوا لمَقَرِب الَعَطوَّن

 ، 560 / 13 – وده – ، ولسان العرب 358 / 6: تيذيب المغة : التخريج 
 . 546 / 36 – وده –وتاج العروس 

: وقال - ج
 لما اْحَتَسى ُمْنَحِدٌر من ُمْصِعدِ  -ٔ

 أّن الَحيا ُمْ َمْوِلِب لم َيْجَحدِ  -ٕ

 176 / 14 – حسا – ، ولسان العرب 160 / 2 – حسأ –تيذيب المغة :  التخريج 
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:  وقال –ء 
 لما َسِمْعُت ُنْ َيًة كالشَّنْيِد  -ٔ

 أّن تميمًا وقعْت باألزدِ  -ٕ

 بال عزو في ديوان 1،2 ، و 431:في اصالح المنطق  (1):التخريج 
 . 10 / 4: األدب

: وقال  - ى
 ضربًا لُكلِّل جاِحٍد وُمْمِحدِ  -ٔ

 َسْفَقًا كتمقيف البعير اأَلْخَردِ  -ٕ

 َبَمْ ُتيا واجتمعْت َأُشدِّلي -ٖ

َجْمدًا كتمقيف البعير  ):  وفيو 501 / 1:  في جميرة المغة 2 ، 1: التخريج 
 . (األحرد  ) وفيو 413 / 4-: حرد –في تيذيب المغة  (2) ،و (األْحراِد 

:  وقال –و 
 جاؤوا ِبِوْرٍد فوق ُكلِّل ِوْردِ  -ٔ

 بعدٍد عاٍت عمى الُمْعتدِّل  -ٕ

 َبٍ  وَبْخَباِا اليديِر الزَّن دِ  -ٖ

 . 194 / 3 – زغد –لسان العرب : - التخريج 
:  وقال –ح 
 وقمُت بالرحِل إلى ِمَسدٍّد  -ٔ

 عاٍل بعمْكٍد إلى ِعمْكدِ  -ٕ

 . 264/ 1: كتاب الجيم : التخريج 
:  وقال –ط 
 ياربِّل َمْن عاَب الَمَضاَا أبدا -ٔ
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 جملة آداب الفراهيدي

 فاْحِرْمُو أمثاَل الَمَضاِا ولدا -ٕ

مضى : -  ، وتاج العروس 283 / 15 – مضى –لسان العرب :  التخريج 
– 39 / 540 . 
:  وقال –ك 
 َلّما جمدَت العنبري َجْمداً  -ٔ

 في الّدار ألقى َعَطِويَّنا َنْيداً  -ٕ

 . 509 – عطو –أساس البالغة : التخريج 
 [5 ] 

: ومما يستدرك عمى قافية الذال 
: قال 
 قمُت إلبميس وىامان خذا -ٔ

 سوقًا بني الجعراِا َسْوقًا ِمْشَحَذا -ٕ

 واْكِتَنَفاىم من كذا وِمْن كذا -ٖ

 تكنَُّف الّريِح الَجَياَم الرُّذذا -ٗ

 /  3 – شخذ – ، ولسان العرب 494 / 1 – شحذ –تيذيب المغة : التخريج 
 (إلبميَس )بداًل من  (إبميس   ):  وفيو 422 /  9  – شحذ – ، وتاج العروس 493

 [6 ] 
  256 – 255ص : ومما يستدرك عمى قافية الراء 

:  قولو –أ 
 .من كان ال يدري فإني أدري  -ٔ

 .ما زال مجنونًا عمى أست الّدىر  -ٕ

 .ذا جسٍد ينمي وَعْقٍل يحري  -ٖ
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 .ىبو إلخوانك يوم النحر  -ٗ

 . 85: في إصالح المنطق  (2) ، و338 – ستو –أساس البالغة :التخريج 
:  وقال –ب 
 إذا َذَكْرنا فاألمور ُتْذَكرُ  -ٔ

 واستوعب النكاِاث الّتَفكُّرُ  -ٕ

 قمنا أميُر المؤمنين ُمْعِذرُ  -ٖ

 / 2 – نكث – ، ولسان العرب 360 / 3 – ثكن –تيذيب المغة : التخريج 
. 377 / 5 – نكث – ، وتاج العروس 196
:  وقال –ج 
 وُمْقِفٌر قد ُجْبُتُو ال ُيْسِبرُ  -ٔ

 والقوُر في بحر السراب َتْمَيرُ  -ٕ

 . 335 – سبر –اساس البالغة : التخريج 
: وقال  - ھ

رُ  - َخُر الُمَصخَّم  ُدْمِشَق ذاك الصَّم

 – ، ولسان العرب 113 / 3 – دمشق –المحكم والمحيط االعظم : التخريج 
 . 306 / 5 – دمشق – ، وتاج العروس 104 / 10 –دمشق 

 [من الطويل  ]البيت :  قال –و 
 ولكنَّن ىذا القمَب َقْمٌب ُمَضمَّنٌل     ىفا ىفوًة فبستوَجَفْتُو المقاِدرُ  -ٔ

 ، وبال عزو في تيذيب المغة 447 / 24 – وجف –تاج العروس : التخريج 
 . 352 / 9 – وجف – ، ولسان العرب 214 / 11-  وجف –
  [من الكامل  ]البيت :  وقال –ز 

 أصبحْت تنيُض في ضاللك سادرًا   إّن الضالل ابن األالل َفَبْقِصرِ  -ٔ
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 جملة آداب الفراهيدي

- :  أّل – ، وبال عزو في تيذيب المغة 135 / 4: المخصص : التخريج 
 : 21 / 28 – ألل – ، وتاج العروس 11/23– ألل – ، ولسان العرب 437 / 15
 (..... أنت الّضالل بُن  ): فيو 
:  وقال –ح 
 .ىذاك اسحاُق َوِقْبٌض ُمْيِجُر  -ٔ

 . 408 / 14 – ىتمر –تاج العروس : التخريج 
 [7 ] 

 . 257ص  : ( 25 ) عمى قافية العين القطعة يستدركومما 
 [من الطويل  ]قال أبو نخيمة يرثي ضرار بن الحارث العنبري  -ٔٔ

ْن ُأْطِمَقْت لم َتْعَتِنْفُو الوقااعُ  -ٔ  نعيُت امرًأ َزْيَنًا إذا ُتْعَقُد الُحبى     وا 

 / 9 – عنف – ، ولسان العرب 4 / 3 –عنف - - تيذيب المغة : التخريج 
 . (صدرالبيت فقط  ):  ، فيو 188 / 24 – عنف –، وتاج العروس 257

 [8 ] 
 . 257ص  : ( 27 )ومما يستدرك عمى قافية القاف القطعة 

: قال 
 واست رد الروُض الذباَب اأَلْزَرَقا -ٔ

 3 – غرد – ، ولسان العرب 413 / 2 – غرد –المحكم والمحيط االعظم : التخريج 
 . 465 / 8-  غرد– ، وتاج العروس 324/ 

 [9 ] 
 258ص : ومما يستدرك عمى قافية الكاف 

 :قال أبو نخيمة لشبيب بن َشبَّمة - 

 شبيُب عادر اهلل من َيْجُفوكا -ٔ
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 وَسبَّنَب اهلُل لو ُتْيُموكا -ٕ

 وأىْمكو  يُره واْسَتْيَمكو -ٖ

 ىمك –بال عزو في الصحاح  (1) ، و503 / 10 – ىمك –لسان العرب : التخريج 
 . 400 / 27 – ىمك –في تاج العروس  ( 2 ، 1 ) ، و 1103 –

 [10 ] 
 . 259ص : ومما يستدرك عمى قافية الالم 

: قال 
 .ِلمْجنِّل بين قارَتْييا َأْفكُل  -ٔ

 .أقبَل بالخيِر عمييا ُمْقِبُل  -ٕ

 .عاِزلةٌ  عن ُكلِّل َخيٍر َتْعِزُل  -ٖ

 .يابسةً  بطحاؤىا ُتفْمِفُل  -ٗ

-  ، ولسان العرب 136 / 2 – زلَع – في تيذيب المغة 4 ، 3 ، 2 ، 1: التخريج 
  .470 / 29 – عزل – ، وتاج العروس 443 / 11 –ِعزل 

 [11 ] 
 . 261 – 259ص : ومما يستدرك عمى قافية الميم 

:  قال أبو نخيمة –أ 
 ِمْن عالٍل َوَرْمِميا العمنَجمِ - 2كَبنَّن َرْماًل  يَر ذي َتَييُِّم        -ٔ

بين التَّنَقا واألَكِم الَمْسَتْبكِم - 4بمتمقى عثاِعٍث َوَمَبِكِم        - 3
ِلَبْمِ  َمْخشّي الشذا ُمْصَمْخِمِم - 7ولم َيِقْظ في النَّنَعِم الُمسَّنَيِم    - 5
ِم - 9َبْل َلَفَظْت ُكلَّن ِ راٍا معظِم  - 8 إذا اْعَوَجْجَن قمُت صاِحْب َقوِّل

م   - 10  َيْتَبْعَن نظارّيَة لم ُتْيَجمِ - 11بالّدوِّل امثال السفيِن الُعوِّل
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:  التخريج 
 ، وتاج 422 / 12 – عمجم – منسوب ألبي نخيمة في لسان العرب 3 ، 2 ، 1- 

  .141 – 140 / 33 – عمجم –العروس 

 ، 199 / 3 – أكم –منسوب ألبي نخيمة في المحكم والمحيط األعظم  : 4- 
 – أكم – ، و 162 / 21 – زوع – ، وتاج العروس 20 / 12 – أكم –والمسان 

31 / 224.  

 ، 314 / 12 – سيم – ، والمسان 520 – سيم –ألبي نخيمة في الصحاح  : 5- 
 .32/144 – سيم –وتاج العروس 

 12 – صمخم – ، والمسان 39 / 2 – خنصر –ألبي نخيمة في تيذيب المغة  : 6- 
  .510 /32 – صمخدم –، وتاج العروس 341/ 

 – ، والمسان 452 / 2 – غور –ألبي نخيمة في المحكم والمحيط األعظم  : 7- 
  .154 / 39 – غرو – ، وتاج العروس 121 / 15 –غرو 

 ،وبال عزو في 398 / 2: منسوب ألبي نخيمة في شرح أبيات سيبويو 9  ، 8- 
 ، و  2/256 ، 331 / 1: الفراء /  ، ومعاني القرآن 203 / 4: الكتاب 

 ، والمسان 565:  ، وتحصيل عين الذىب 317 / 2 ، 76 / 1: الخصائص 
  .431 / 12 – عوم –

 نظر – ، والمسان 40 / 5 – نظر –منسوب ألبي نخيمة في تيذيب المغة  : 10- 
  .251 / 14 – نظر – ، وبال عزو في تاج العروس 215 / 5 –

:  وقال أبو نخيمة يذكر الّسمك –  ب 
  وال يزاُل ُمْ َرقًا يعومُ – 2ّتُ مُُّو النَّنشرة والنَّنِسيُم              -ٔ

ُؤوُم  – 4 في البحِر والبحُر لو َتَخِمْيُم    – 3  وُأمُُّو الواِحدة الرَّن
 َتْمَيْمو َجْيالً  وما َيِرْيُم  – 5
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 3 م–حمام النساء و حمام الفراخ - منسوب ألبي نخيمة في كتاب الحيوان : التخريج 
 . 206 / 5-  نشر– ، والمسان 86 / 2 –

: وقال - ج
 َلّما َرماني الناُس باْبَنْي َعمِّلي -ٔ

 بالِقْرِد ِعْنَقاٍش وباألَصمِّل  -ٕ

 قمُت ليا يا نفسي ال َتْيَتمِّلي -ٖ

 َكَنْيَوٌر كان من اعقاب السُِّميّ  -ٗ

: التخريج 
 ، 278 / 3 – عنقش –منسوب ألبي نخيمة في تيذيب المغة  : 3 ، 2 ، 1- 

 .6/321 – عنقش –والمسان 

 ، 153 / 5 – كنير – ، والمسان 606 / 3: ألبي نخيمة في الكتاب  : 4- 
 . 73 / 14 – كنير –، وتاج العروس 361 / 2: والمخصص 

 [من الطويل  ] واستعار أبو نخيمة الغالصم لمنخل فقال –ء 
 صفا َبْسُرىا واخضرَّمِت الُعْشُب َبْعَدما   َعاَلىا اغبراٌر النضمام الغالصم- 

 . 441 / 12 – غمصم –البيت ألبي نخيمة في المسان : التخريج 
 [12 ] 

 . 262 – 261ص : ومما يستدرك عمى قافية النون 
: قال أبو نخيمة السعدي  - 
 .ىل بالّمور من َعَكٍر َعْكنان  -ٔ

 َأْم ىل ترر باْلَنحلِّل من أْظعانِ  -ٕ

 13 – عكن – ، والمسان 96 / 1 – عكن –في المحكم والمحيط األعظم : التخريج 
بال عزو في تيذيب  ( 2 ) ، و407 / 35 – عكن – ، وتاج العروس 288/ 
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وَصبَّمَح ):   وفنو 731 – عكن –في الصحاح  (1) ، و93 / 1-  كن  –المغة 
 . (الماَء بِوْرِد َعْكَنان 

 [13 ] 
 . 262ص  : ( 46 )ومما يستدرك عمى قافية الياء القطعة 

:  قال أبو نخيمة –أ 
ِفّيا – 2.     َىزَّنْت قوامًا يجيُد الَعرضّيا – 1 .  َىزَّن الجنوِب النخمَة الصَّن
.  لقيَت من بيراَا شيخًا واِنَيا – 4.       إذا لقيَت ابن ُقَشْيٍر ىاِنَيا – 3
.  ضيفًا وال َتْمَقاُه إال تاِنَيا – 6.      شيخًا يظلُّ الِحَجَل الثمانّيا – 5
.  لما انتجعنا الَوَرَق الَمْرِعّيا – 8.             إّنا وكّنا َحَنكًا َنْجِدّبا – 7
.  اصبح وجو األرِض إرمينّيا – 10.      ولم نجد ُرَطَبًا وال َلِوّيا – 9

.  أو كاختياِت األسد الّشِوّيا – 12.       بحيث ُكّنا نعمد الَشرّيا – 11
. َلّما َنَبا بي صاحبي ُنِبّيا - 14.        ِمثُل القذر يتبع الُقذّيا – 13
.  واْسَتْرَدَفْت ِمْن عالٍل ُنقّيا – 15

: التخريج 
 ،وتاج 730 / 4 – عرض –منسوب ألبي نخيمة في مقاييس المغة  : 2 ، 1- 

  .404 / 18 – عرض –العروس 

  .72 – تنأ –منسوب ألبي نخيمة في أساس البالغة  : 6 ، 5 ، 4، 3- 

 – حنك – ،وأساس البالغة 104 / 4 – حنك –في تيذيب المغة  : 9 ، 8 ، 7- 
 –، وتاج العروس  (فمم نجد  ) ،وفييا 416 / 10 – حنك – ، والمسان 166
  .125 / 27 –حنك 

  .166 – حنك –في أساس البالغة   : 10- 

  .(الثُّرّيا  ) ، وفيو 125 / 27 – حنك –وتاج العروس  : 11- 
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  .32 / 2 – خيت – ، والمسان 13 / 3 – خات –في تيذيب المغة  : 12- 

      15 قذي – ، والمسان 80 / 3 – قذي –في المحكم والمحيط األعظم  : 13- 
  .279 / 39 – قذي – ، وتاج العروس 172/ 

 16 ، 40/8 – نبو– ، وتاج العروس 301 / 15 – نبو – في المسان 14- 

 / 15 – نقا – ، والمسان 102 / 3 – نقو –في المحكم والمحيط  األعظم  : 15- 
338.  

:  وانشد أبو عمرو ألبي نخيمة –ب 
 مازال يعدو وطوَرْه العبُد الرَّنِدي -ٔ

 وُىنَّن َبْعد الَقَرب القِسيِّل  -ٕ

 ُمْسَتْرِعفاٌت ِبَشَمْرِذليِّل  -ٖ

: التخريج 
  .719 – عدو –في مقاييس المغة  : 1- 

 ، وتاج 180/ 15- قسا -  ،و123 / 9 – رعف –في المسان  : 3 ، 2- 
 ، وبال عزو في المحكم 299 / 39- قزو- ،و352 / 23 – رعف –العروس 

 180 / 2:  ، والمخصص 88 / 3 – قسو –والمحيط األعظم 
 

 مت بعون اهلل تعاىل وحبمده
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: ثبت املصادر واملراجع
 538ت - جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمر) الزمخشري –أساس البالغة  -ٔ

 . م 2001/ ىـ 1422لبنان ، /  بيروت – ، دار إحياء التراث العربي 1، ط(ىـ

، ( ىـ 244 ت –أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ) ابن السكيت –إصالح المنطق  -ٕ
 – ، دار المعارف 4احمد محمد شاكر ،وعبد السالم محمد ىارون ، ط : تحقيق 

  م 1949القاىرة ، 

ت - محمد بن محمد عبد الرزاق ) الّزبيدي–تاج العروس من جواىر القاموس  -ٖ
 ( .ت. د)، دار اليداية ، ( ىـ1205

 األعمم –تحصيل عين الذىب من معدن جواىر االدب في عمم مجازات العرب  -ٗ
زىير . د: ، تحقيق  ( ىـ 476 ت –أبو الحجاج يوسف بن سميمان )الشنتمري 

 .م 1994/ ىـ 1415 بيروت ، – ، مؤسسة الرسالة 2عبد المحسن سمطان ، ط

 ( ىـ 324ت -  الحسن بن محمد بكر أبو) ابن دريد األزدي –جميرة المغة  -٘
 . م 1987، 1 بيروت ، ط–رمزي بعمبكي ، دار الماليين : حققو وقّدم لو 

: ، تحقيق (ىـ 206ت  – الشيباني مّرار بن إسحاق ) أبوعمرو الشيباني –الجيم  -ٙ
 .م 1975- 1974ابراىيم االيباري وآخرين ، القاىر ، 

: تحقيق  (ىـ 392 ت –ابو الفتح عثمان بن جني ) ابن جني –الخصائص  -ٚ
 .  م 1990 بغداد ، – ، دار الشؤون الثقافية 4محمد عمي النجار، ط

 ( ىـ 474 ت –عبد الرحمن بن محمد )عبد القاىر الجرجاني - دالئل اإلعجاز -ٛ
ىـ 1413 جدة ، – ، دار المدني 3محمود محمد شاكر ، ط : ، قرأه وعّمق عميو 

 . م 1992/ 
،  ( ىـ339ت - أبو نصر محمد بن محمد الفارابي    )الفارابي – ديوان األدب  -ٜ

 .م 1978 – 1974، 1احمد مختار عمر ، القاىرة ، ط. د: تحقيق 
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عبداهلل بن عبد العزيز )أبو عبيد البكري – سمط  الآللي في شرح آمالي القالي  -ٓٔ
–  ، دار الحديث 2عبد العزيز الميمني ، ط: ، تحقيق  ( ىـ 487ت – 

 .م 1984بيروت، 
بياا الدين بن عبد اهلل  )ابن عقيل – شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك  -ٔٔ

محمد محيي الدين : ، تحقيق  (ىـ 769ت – بن عبد الرحمن بن عبد اهلل 
 . م 1998/  ىـ 1419القاىرة ، – ، مكتبة دار التراث 2عبد الحميد، ط

 ،(ىـ385ت – أبو محمد يوسف بن أبي سعيد )السيرافي – شرح أبيات سيبويو  -ٕٔ
ىـ 1422دمشق ، -   ، دار العصماء 1محمد عمي سمطاني ، ط. د: تحقيق 

 . م 2001/
، تحقيق  ( ىـ276– عبد اهلل بن مسمم )ابن قتيبة الدينوري – الشعر والشعراء  -ٓٔ

/ ىـ 1418، 1بيروت ، ط– عمر الطّباع ، دار األرقم بن أبي األرقم . د: 
 .م 1997

ت – إسماعيل بن حماد )الجوىري– (تاج المغة وصحاح العربية)الصحاح  -ٔٔ
بيروت ، – ، دار المعرفة 1خميل مأمون شيحا ، ط: ، اعتنى بو  ( ىـ400نحو

 . م 2005/ ىـ 1426
ميدي . د: ، تحقيق  (ىـ 175ت )الخميل بن احمد الفراىيدي – العين  -ٕٔ

  .(ت. د)إبراىيم السامرائي ، دار ومكتبة اليالل ، . المخزومي ، ود
عبد : ، تحقيق  (ىـ 180ت – أبو بشر عمرو بن عثمان )سيبويو – الكتاب  -ٖٔ

 .م 1992/  ىـ 1412القاىرة ، – السالم محمد ىارون ، مكتبة الخانجي 
: ، تحقيق  ( ىـ 255- أبو عثمان عمرو بن بحر)الجاحظ – كتاب الحيوان  -ٗٔ

/ ىـ 1416بيروت ، / لبنان – عبد السالم محمد ىارون ، دار الجيل .د
 .م 1996
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، دار 1، ط ( ىـ 711ت – محمد بن مكرم  )ابن منظور – لسان العرب  -٘ٔ
 .بيروت – صادر 

،  ( ىـ 211ت – معمر بن المثنى التميمي  )أبو عبيدة – مجاز القرآن  -ٙٔ
 ىـ 1427بيروت ،   –  ، دار الكتب العممية 1احمد فريد المزيدي ، ط: تحقيق

 . م 2006/ 
 .م 1978/ ىـ1398مجمة المورد ، المجمد السابع ، العدد الثالث ، لسنة    -ٚٔ
ت – أبو الحسن عمي بن إسماعيل )ابن سيده – المحكم والمحيط األعظم  -ٛٔ

– ، دار الكتب العممية 1عبد الحميد ىنداوي ، ط. د: ، تحقيق  ( ىـ 458
 . م 2000بيروت ، 

خميل إبراىيم جفال ، دار : ،تحقيق  ( ىـ 458ت  )ابن سيده – المخصص  -ٜٔ
 .م 1996/  ىـ 1417، 1بيروت ، ط– إحياء التراث العربي 

،  ( ىـ911ت – عبد الرحمن بن أبو بكر، جالل الدين )السيوطي - المزىر -ٕٓ
محمد أبو الفضل إبراىيم،ومحمد جاد المولى ، وعمي محمد  :تحقيق 

 . م 2007/ ىـ 1428بيروت ، /صيدا–  البجاوي،المكتبة العصرية 
أبو عبد  )اليمني -  مضاىاة أمثال كميمة ودمنة بما أشبييا من أشعار العرب  -ٕٔ

محمد يوسف . د: ، تحقيق  ( ىـ 400ت – اهلل محمد بن الحسين بن عمر 
  .(ت. د)لبنان ، / بيروت - نجم ، دار الثقافة 

، قدم لو  ( ىـ 207ت – أبو زكريا يحيى بن زياد  )الفراء – معاني القرآن  -ٕٕ
 ، دار الكتب 1إبراىيم شمس الدين ، ط: وعمق عميو ووضع حواشيو وفيارسو 

 .م 2002/ىـ 1423بيروت ، – العممية 
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ىـ ـ 761ت – ابن ىشام األنصاري – م ني المبيب عن كتب األعاريب  -ٖٕ
 ، 2القاىرة ، ط– صالح عبد العزيز عمي الّسيد ، دار السالم .د.أ : تحقيق 
 . م 2008/  ىـ 1429

 855ت – محمود بن أحمد بن موسى )بدرالدين العيني – المقاصد النحوية  -ٕٗ
، 1بيروت ، ط– محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العممية : ، تحقيق  (ىـ

 . م 2005/ ىـ 1426
،  ( ىـ 395ت – أبو الحسين احمد بن فارس )ابن فارس – مقاييس المغة  -ٕ٘

.  م 2001/ىـ 1422بيروت ، – ، دار إحياء التراث العربي 1ط
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 صورة املمدوح يف شعر الرصايف البلنسي
 ـ دراسة حتليلية ـ

                                                    جمعة حسين يوسف الجبوري. د. م
 ن

 قسم اللغة العربية/ كلية التربية/ جامعة تكريت

 امللخص
مف الشعراء المتعففيف الذيف لـ يتخذوا مف الشعر وسيمة  يعد الرصافي البمنسي

لمتكسب، حتى انو ُعرؼ بالرفاء؛ ألنو كاف يرفو الثياب ترفعا عف التكسب بالشعر 
وليذا كاف ُيظف انو ال يقوؿ شعرا في المدح ،لبعدِه عف غاية المدح عند اغمب 

الشعراء ػ وىي التكسب ػ وبعد االطالع عمى ديوانو وجدنا قصائد كثيرة في المدح، مما 
جعمنا نعتقد انو كاف صادقا في مدحو وفي المقابؿ فاف الممدوح الذي ناؿ مف الشاعر 

ىذه المدائح كاف جديرًا بيذا المدح، لذلؾ حاولنا تقصي صورة الممدوح في شعر 
صورة )عنواف البحث الموسوـ بػ الرصافي البمنسي عمى وفؽ المنيج التحميمي ، وثبت
 (الممدوح في شعر الرصافي البمنسي ـ دراسة تحميمية

اىتـ الشاعر بوصؼ خصاؿ الممدوح وبمورتيا في رسـ صورة مثالية لو 
بأسموب فني يمتزج فيو الحسي بالروحي ، مما شّكؿ ظاىرة واضحة تستحؽ الوقوؼ 

 :وبيذا جاء البحث عمى التقسيـ اآلتي. عمييا ودراستيا 
ُقسـ البحث عمى مقدمة وتمييد ومجموعة صور لمممدوح مقسمة عمى 

 .الخصاؿ التي اتصؼ بيا،ومف ثـ الخاتمة ومكتبة البحث
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بتحديد دوافع المديح لدى الشاعر ومفيوـ الصورة الشعرية ، : اختّص التمييد
أما محاور البحث فقد اىتمت بتحديد صورة الممدوح في خمس صور ، معتمديف عمى 

معيار الكـ في ترتيب تسمسؿ الصور فتقدمت صورة الممدوح الشجاع عمى باقي 
الصور وتالىا صورة الممدوح الكريـ، وبعدىا الممدوح المؤمف ، فالممدوح الحميـ ، 
فالفصيح البميغ ، وختـ البحث بأىـ النتائج التي توصمنا إلييا ، وذيؿ  بيوامش ، ثـ 

 .مكتبة البحث

  .واهلل ويل التوفيق وهو نعم املوىل ونعم النصري
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 مف الشعراء المتعففيف الذيف لـ يتخذوا مف الشعر ()يعد الرصافي البمنسي

وسيمة لمتكسب، حتى انو ُعرؼ بالرفاء؛ ألنو كاف يرفو الثياب ترفعا عف التكسب 
بالشعر وليذا كاف ُيظف انو ال يقوؿ شعرا في المدح ،لبعدِه عف غاية المدح عند اغمب 
الشعراء ػ وىي التكسب ػ وبعد االطالع عمى ديوانو وجدنا قصائد كثيرة في المدح، مما 
جعمنا نعتقد انو كاف صادقا في مدحو وفي المقابؿ فاف الممدوح الذي ناؿ مف الشاعر 

ىذه المدائح كاف جديرًا بيذا المدح، لذلؾ حاولنا تقصي صورة الممدوح في شعر 
صورة )عنواف البحث الموسوـ بػ الرصافي البمنسي عمى وفؽ المنيج التحميمي ، وثبت
 (الممدوح في شعر الرصافي البمنسي ـ دراسة تحميمية

اىتـ الشاعر بوصؼ خصاؿ الممدوح وبمورتيا في رسـ صورة مثالية لو 
بأسموب فني يمتزج فيو الحسي بالروحي ، مما شّكؿ ظاىرة واضحة تستحؽ الوقوؼ 

: وبيذا جاء البحث عمى التقسيـ اآلتي. عمييا ودراستيا 
ُقسـ البحث عمى مقدمة وتمييد ومجموعة صور لمممدوح مقسمة عمى 

. الخصاؿ التي اتصؼ بيا،ومف ثـ الخاتمة ومكتبة البحث
بتحديد دوافع المديح لدى الشاعر ومفيوـ الصورة الشعرية ، : اختّص التمييد

أما محاور البحث فقد اىتمت بتحديد صورة الممدوح في خمس صور ، معتمديف عمى 
معيار الكـ في ترتيب تسمسؿ الصور فتقدمت صورة الممدوح الشجاع عمى باقي 

الصور وتالىا صورة الممدوح الكريـ، وبعدىا الممدوح المؤمف ، فالممدوح الحميـ ، 
فالفصيح البميغ ، وختـ البحث بأىـ النتائج التي توصمنا إلييا ، وذيؿ  بيوامش ، ثـ 

. مكتبة البحث
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دارت حوؿ الشاعر بعض الدراسات، ولكف الذي كاف أكثرىا قربًا إلى بحثنا 
،إذ ()( ػ فنية دراسة موضوعية الرصافي الرفاء البمنسي شعر) رسالة ماجستير بعنواف

تطرؽ الباحث فييا إلى موضوع المديح ،وربما يظّف ظافٌّ ،إف ىذا ىو صمب موضوع 
بحثنا ،ولكننا نود اف نبيف أف ىناؾ فرقًا بيف غرض المديح وصورة الممدوح ،فصورة 

الممدوح عبارة عف مزيج مف المدح والوصؼ في سياؽ خاص يصيغو الشاعر ، 
فضال عف التنويو بفضؿ ىذه الدراسة التي سبقتنا الى ىذا الشاعر ومدى إفادتنا منيا 
، ونعد ىذا التنويو مف األمانة العممية نتوخاىا في عممنا دائما محاوليف بذلؾ إتماـ 

. دراسة شعر الشاعر واإلحاطة بجوانبو الفنية 

 . واهلل ويل التوفيق وهو نعم املوىل ونعم النصري
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التمهيد 
: دوافع ادلدح  -1

قبؿ البدء في الحديث عف تحديد معنى الصورة الشعرية ، نحاوؿ أف نسمط 
الضوء عمى دافع المديح عند الشاعر، فقد اشرنا في المقدمة انو لـ يكف شاعرا متكسبًا 

كسب، إذ وىو يصرح في شعر بأف ال يتخذ الشعر سبيال لمتبؿ كاف عفيفًا ومداحًا 
 :()يقوؿ

 ال ارتضي الشعر خطة أننيعمى 
  لست جالباأنكفى ضعة بالشعر 

لو رفعَت قصيدًة : يقوُل أناٌس 
 

ولو صيرت خضرا مسارحي الغبرا  
  به نفعا وال رافعا ضراإليّ 

ألدركَت َحْتمًا في الزماِن بها أْمرا 
 

فالشاعر يصرح بابتعاده عف التكسب ِعفَّة وترفعًا بؿ انو ، يحط مف قدر 
الشعر في ميزانو المادي عنده فيو اليجمب لو نفعًا واليدفع عنو ضرا، لذا نرى اف 

الشاعر البمنسي كاف بعيدًا عف غاية الناس الذيف ينصحونو بالتكسب بالشعر في مدح 
 .األمراء 

ومف ىذا يتبيف صدقو لصدؽ الدافع ، وتأتي صور الممدوح واقعية معبرة عف 
،  صفات ممزوجة بالروح األدبية التي تعينو عمى تشكيؿ الصورة الشكمية والروحية لو
معبرًا عف واقع الحياة التي يعيشيا ويرسـ صور شخصياتيا كما يراىـ بعيف اإلبداع 

شعر كؿ امة مف األمـ صورة منتزعة مف واقعيا وأحداثيا، تستميمو مف تجاربيا ))الف
وصراعيا مع ذلؾ الواقع وتمؾ األحداث، تعبيرًا عف مأساتيا وتمثياًل لكينونتيا في عالـ 

رسـ الشاعر صورا لممدوحو ػ أّيا كانت لذلؾ  ، ()((يعج بالحركة ويغتبط بجوىر الحياة
وقد استمد الشاعر البمنسي تمؾ الصور مف .. ا كاف أـ وزيرًا أـ صديقارصفتو أمي

محيطو األدبي واالجتماعي والثقافي والسياسي التي تكّوف منيا موروثو الثقافي 
فاستعمؿ  الصور وأداة رسميا مف األفكار والمعاني واأللفاظ ،  التي تميؽ بوصؼ 



 
 

   

 

 صورة الممدوح في 
شعر الرصافي البلنسي 

 جمعة حسين يوسف. د. م
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  164 

 

 جملة آداب الفراهيدي

وىذا المديح ليس .  ظمت محتذى لكثير مف الشعراء بعدهةً  المعاً  دررفقمدىـ الممدوح،
نمالمكسب الرخيص المادي   . ػ()أسمفنا كما  ػ لغاية خمقيةوا 

:  هفهىم الصىرة الشعريت -2
 في المغة تفيد معنى الشكؿ فالصورة ىي الشكؿ و الييئة والحقيقة الصورة

وتكاد التخمو دراسة عف الصورة إال ووقفت عمى قوؿ ()والصنعة وكذلؾ النوع 
فالشعر  ( )"فإنما الشعر صناعة وضرب مف النسج وجنس مف التصوير : "الجاحظ

عبارة عف صورة يرسميا الشاعر بواسطة األلفاظ التي تكوف بمثابة الفرشاة واأللواف 
تشكيؿ  " ؛ألف الصورة () لكونيا الوعاء الفني لمغة الشعرية شكاًل ومضموناً لمرساـ

. لغوي ، يكونيا خياؿ الفناف مف معطيات متعددة ، يقؼ العالـ المحسوس في مقدمتيا
 مف الصور إغفالو جانب ما ال يمكف إلى. فأغمب الصور مستمدة مف الحواس 

ثرة الصور الحسية ، او يقدميا الشاعر قدر ؾ بتأتيالنفسية والعقمية واف كانت ال 
نقؿ تجربو "  فمذلؾ يمكف أف نصؼ الصورة بأنيا()" كثيرة في صور حسية أحياناً 

 المتمقي في شكؿ فني تتخذه األلفاظ إلىحسية ، أو حالة عاطفية مف الشاعر 
والعبارات بعد اف ينظميا الشاعر في سياؽ بياني خاص ليعبر عف جانب مف جوانب 

فالتصوير يعتمد عمى الحواس بشكؿ كبير  .( )"التجربة الشعرية الكاممة في القصيدة 
 ()" التصوير الشعري ىو جزء مف النمو الحسي " لتحديد معالـ الصورة ؛الف

وتتداخؿ الصورة الحسية مع الصورة الذىنية الف الثانية بالضرورة تعتمد عمى 
 الفف ىو القدرة عمى أساس األولى في نقؿ مدركات الصورة الذىنية فيناؾ مف يرى أف

 وىناؾ () الصور الحسية فعممية صناعية وميارة إبرازتكويف الصور الذىنية ، أما 
ذلؾ الشيء الذي يقدـ تشابكًا عقميًا وشعوريًا في " مف النقاد مف حدد الصورة بأنيا 

 وبيذا نجد تالحـ الصور بمختمؼ إشكاليا العتمادىا عمى ()"لحظة مف الزمف 
إف "  إذ المادة الخاـ التي ىي األلفاظ واألفكار التي يرتبيا الشاعر في خيالو وشعوره،
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 ()"الشعور ليس شيئًا جديدًا يضاؼ إلى الصور الحسية ، بؿ ىو الصورة نفسيا 
ويذيب الحدود المصطنعة ( الفكري والمعنوي)و  (والحسي المادي)يوحد بيف " وبذلؾ

وىنا يمعب .()" يفصمو أو يتميز عنوأفبينيما فيتناغـ الحسي مع الفكر مف دوف 
القوة التي تخمؽ الصورة وتثبتيا داخؿ " خياؿ الشاعر دور كبير في رسـ الصورة ألنو

. ()"العمؿ اإلبداعي
 أو الموقؼ أو الحالة إلى خمؽ العالقات التي تشير "يحاوؿ الشاعر دائما 
 الجو العاـ، العاطفي او إلى ىي تنبيو مف الشاعر إنماالتصور، واغمب ىذه الحاالت 

 ، وتختمؼ الصورة مف قارئ آلخر فقد()" القارئإلىالنفسي او الفكري الذي يريد نقمو 
تبدو شديدة الممسية لقارئ يمكف أف تكوف صورة " يحصؿ تداخؿ بيف الصور إذ 
. ()"بصرية تمامًا لدى قارئ آخر 

وُتعد الصورة الشعرية المرآة التي تعكس أبداع الفناف ، ومعرفة مكنوف الشاعر 
. ()"االتجاه إلى دراسة الصورة يعني االتجاه إلى روح الشعر"، وبيذا يكوف 

وقبؿ االنتقاؿ إلى عرض صور الممدوح عند البمنسي عمينا أف نوضح شيئًا 
فحينما نقوؿ الممدوح النقصد بو ممدوحا واحدا اختص بو :لمقارئ وىو الممدوح 

نما نقصد بو أي ممدوح مدحو الشاعر سواء أكاف أميرًا أـ  الشاعر وقصر عميو شعره وا 
وزيرًا أـ غيره ، وبما اف الشاعر قصر مدحو عمى شخصيات معدودة يمكف حصرىا 

: لكننا  نشير ىنا إلى أشيرىـ إتماـ لمفائدة وىـ 
. ()ػ األمير عبد المؤمف بف عمي الموحدي 1
. ()ػ أبو عبداهلل محمد بف عبد الممؾ بف سعيد2
 ()ػ الوزير أبو جعفر الوقشي3
 ()ػ أبو سعيد عثماف 4
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وبعد تتبع صورة الممدوح في ديواف الشاعر وجدناىا تمثمت في خمس صور 
: أساسية وىي كاآلتي

صىرة ادلودوح الشجاع :  ووًال 
شكؿ مضموف الشجاعة الحيز األكبر في رسـ صور الممدوح عند البمنسي ، 
وذلؾ يعود العتزاز العرب بيذه الخصمة التي يعتز ويفتخر بيا الممدوح ويفرح حينما 
يصفونو بيا بشكؿ عاـ واختص بيا البمنسي بشكؿ خاص ، واليكاد يخمو ديواف أي 
شاعر في غرض المدح مف ىذه القيمة في وصؼ الممدوح إلى جانب الكـر والحمـ 

وأصالة النسب وغيرىا مف القيـ والُمثؿ العميا التي ُتعد مف أساسيات المدح ،لذلؾ اتكأ 
عمييا الشاعر في رسـ صورة ممدوحو بذلؾ الشجاع الذي يذود عف حمى اإلسالـ 
وييابو الشرؾ وأىمو ،وىو ال ييدؼ إلى تقريب داللة الصورة مف فيمنا ، ولكف إلى 

لى خمؽ رؤيا لو وليس إلى التعرؼ عميو وبيذا تكوف  ايجاد إدراؾ خاص لمموضوع ، وا 
 ومف جميؿ صور الشجاعة التي رسميا ()"الجزء األكثر فنية في القصيدة"الصورة 

الشاعر لمممدوحة قولو في مدح األمير عبد المؤمف بف عمي راسما لو صورة الييبة 
 :()والتي تغض لو العيوف ومنيا عيوف الشاعر

لهنَّ ُدَويَنُكم َنَظٌر كسيُر   ُعُيوناً َمرآُكمَرَفعنا َنحَو 

رقيب من مهابتكم غيور  فكاد يصدنا عن مجتاله 

استخدـ الشاعر تقنية الحواس في رسـ الصورة المتمثمة بمواـز الصورة 
، وبؤرة الصورة ىي الييبة التي ُتعد مف دالالت (مرآكـ ، عيونًا ، نظر،رقيب)البصرية 

الشجاعة والشخصية ففي ىذا النص مزج الشاعر الحسي بالمعنوي، وذلؾ ؛ ألف 
الحواس ىي أىـ الوسائؿ في تشكيؿ الصورة ؛ألنيا تمد الخياؿ بمعطيات تساعد عمى 
تركيب صورة جديدة ليا عالقة في الواقع ولكف فييا لمسات فنية ترتقى بيا عف الواقع 
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وبيذا نالحظ صورة محسوسة يمكف ()"فالجانب الحسي أساسي في الصور"المادي 
تخيميا فالشاعر يحاوؿ رفع بصره إلى الممدوح الذي يجعمو في مكاف التعالي والييبة 
الف رفع البصر يكوف إلى ما ىو أعمى وليس إلى ما ىو دوف فمذلؾ استخدـ الشاعر 

لمداللة عمى عمو الممدوح ، فضال عف استخدامو أسموب التقميؿ  (رفعنا)جممة 
إقرارًا مف الشاعر باف النزر القميؿ مف الممدوح يكفي لمييبة  (دونكـ)ولـ يقؿ (دوينكـ)

منو ، وىذا مدح آخر يزيد مف فنية الصورة التي توحي بأجزائيا كافة عمى رسـ 
. الممدوح بالشجاعة والعمو

ونجد أيضًا الشاعر في نص آخر يحاوؿ أف يرسـ صورة لمممدوحة يكوف فييا 
أكثر مبالغة ،إذ يجعؿ البحر مذعورًا مف الممدوح ، وفي الغالب كنا نجد مف صفات 
البحر العظمة والخوؼ منو ، ولكف صورة الشاعر ىنا أكثر بالغة إذ عكس التصور 

 :()السائد لمرفع مف شأف ممدوحو وتعظيـ ىيبتو وشجاعتو ، قائاًل 
 به ()لما تساَبْقَن في بحر الزُّزقاقِ 
 أهزَّ من موجه أثناء مسرور
 ككنه سالك منه عمى وشلٍ 

 

تركَن شطَّْيِه في شكٍّ وتحييِر  
ه أحشاء مذعور   أم خاض من ُلجِّ

 في األرض من ُمَهج األسياف مقطور
 

تتضح ىنا صورة الممدوح الشجاع وىو في أوج عظمتو وشجاعتو ، إذ يجعؿ 
الشاعُر مف البحر قرائف ودالئؿ تشير إلى ىيبة الممدوح ، فحركة األمواج واضطرابيا 

ولذلؾ يعمؿ الشاعر ىذه الحركة بالفرح  (الخوؼ /الفرح )تنسجـ مع ثنائية صورة
والسرور بالممدوح تارة وبالخوؼ واالضطراب ومحاولة الغور في أعماقو خوفا منو تارة 

أخرى ، مستخدما الشاعر تقنية االستفياـ الذي خرج لمعنى التعجب بيف الفرح 
. والخوؼ ، والصورة في مجمميا تحمؿ داللة ىيبة الممدوح وشجاعتو 
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ينتقؿ الشاعر إلى رسـ صورة أكثر مبالغة لييبة ممدوحو وشجاعتو ، فيو ذلؾ 
الشجاع الذي اليمكف الوقوؼ أمامو او تحديو ، فقد ذابت السيوؼ لسطوتو وشدة 

 :()بطشو ، ونيراف غضبو ، في قوؿ الشاعر مف القصيدة نفسيا
من السيوف التي ذابت لسطوِتِه 

 

وقد رمى نار هيجاها بتسعيِر  
 

يحمؿ ىذا البيت دالالت عميقة ، فداللة ذوباف السيوؼ لسطوتو ، تحمؿ كؿ 
معاني الشجاعة واإلقداـ والييبة وشدة البطش وما يدور في ذىف المتمقي مف ىذه 

. األمور
وال يقؼ الشاعر عند ىذا الحد في رسـ صور ممدوحو الشجاع اذ وجدنا في 

ديوانو انو يخضع لمممدوح األعداء قسرًا لسطوتو بعدما كانوا يأبوف الخضوع لو ، ولكف 
ما يممكو مف عـز وحـز أذلت ىؤالء ، ممزوجة بصورة الجيش الذي يحيط بو داللة 

: ()عمى ما يمتمكو مف قوة وتأييد، قائالً 
 ُمَميَّز الَجيِش ممتّفا َمواِكُبهُ 

 من اأُلولى خضعوا َقسرًا له وعنوا
من بعد ما عاندوا أمرًا فما تركوا  

َبِقيََّة الحرِب فاتوها وما ِبهُم 
 

 من كل مثمول عرش الُممك مقهور 
 ألمرِر بين منهيٍّ ومكمورِ 

إذ أمكن العفو ميسورًا لمعسوِر 
رِب والطَّعِن سيماٌء ِلتقصيِر  في الضَّ

 

امتزج الحسي بالذىني في رسـ الصور ، وذلؾ الف الحس ُيعد مف أساسيات 
، فصورة الخضوع قسرا ()"ال شيء أثبت مف الصور الحسية في الذىف " إذ الصورة 

لمممدوح داللة عمى قوتو وشجاعتو وحزمو ، والخضوع القسري يدؿ عمى قوة العدو 
ولكف قوة الممدوح تقير كؿ قوة وفي ذلؾ تكّشؼ ووضوح في صورة الممدوح ؛الف 

خضوع الضعيؼ لو اليدؿ عمى قوتو بؿ التفت الشاعر إلى ىذه الصورة فمنح لمعدو 
. جبروت ولكف لمممدوح قوة التقير وفي ذلؾ رفع مف شأف ممدوحو
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يحاوؿ الشاعر مزج صور الشجاعة بالصور الدينية ، لتوجيو تمؾ القوة والييبة 
في مرضاة اهلل تعالى والذود عف محارمو ونشر الرسالة اإلسالمية ، وبيذا يحيط 

الممدوح بيالة قدسية ، وكأف ىذه القوة ىبة ربانية مف اهلل تعالى، فال يقوى عمييا احد 
، ولو انفرد الممدوح لوحدة في قتاؿ األعداء النتصر ؛ ألنو يسير بأمر اهلل تعالى 

: ()ونصره، كما في قوؿ الشاعر
إذا صدعت بكمر اهلل ُمجتهدًا  

 ......
نما هو سيف اهلل قمدر  وا 

 

 ضربت وحدك أعناق الجماهيرِ  
 

أقوى الهداة يدًا في دفع محذوِر 
 

واتجو الشاعر في غرض المدح عنده إلى انتزاع صورة الشجاعة لممحدوحو 
يصدع بأمر اهلل -   مف خالؿ قصيدة المدح–مف الصور اإليمانية، لذا ترى الممدوح 

ضافة سيؼ الممدوح إلى لفظ الجاللة فيو توجيو  تعالى ، وىو سيؼ اهلل ػ عز وجؿ ػ وا 
لممدح باتجاه الديف فالممدوح مؤمف مدافع عف العقيدة وناصر لديف اهلل فيو يحمؿ 

سيؼ اهلل لمذود عف محارمو، فتمتزج صور الشجاعة باإليماف ألجؿ رفع شأف الممدوح 
حاطتو بنور اإليماف لتتجمى الصورة بوضوح وفييا عنصر الشجاعة بعيدًا عف التكبر  وا 
نما صفة الشجاعة متأتية مف اإليماف والتضحية في سبيؿ اهلل تعالى، وفي  والطغياف وا 

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  چ : صدر البيت األوؿ اقتباس أشاري مف قولو تعالى 
(. ٩٤: الحجر)

نما تعددت  لـ يقتصر شعر الرصافي عمى تصوير شخصية ممدوح فقط ، وا 
الشخصيات التي مدحيا وصورىا ، وقد تتشابو الصور في إطارىا العاـ مع اختالؼ 
جزئياتيا ، فمف الممدوحيف ابف عبد المؤمف عثماف فيذا الشبؿ مف ذلؾ األسد ، إذ 

:    ()يقوؿ فيو راسما أجمؿ صور الشجاعة قائاًل 
فسوف َيْقَرُؤَها والسيُف ُعْرياُن  َمْن لم ُيِصْخ نحوها والسيف ممتحٌف 
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ن َمَطمت   َموُت الِعَدا بالظُّزبا ديٌن وا 
َفُكْن من الظََّفِر األعمى عمى ثقٍة 

ال زاَل كلُّز عدوٍّ في َمَقاِتِمِه 
 

اُن  به سيوُفَك فاأليَّاُم ُضمَّ
منك الظُّزبا ومن األعناِق إذعاُن 

دٌم إلى َسيِفَك الريَّاِن َظمآُن 
 

 (يصيخ)تسيطر الصورة السمعية عمى البيت األوؿ باستحضار لوازميا
ممزوجة بالصورة البصرية لمسيؼ الذي، ُيعد مف لواـز صور الشجاعة ، فضال عف 

شراقا  (عرياف/ممتحؼ)استخدامو أسموب التضاد  والتضاد يمنح الصورة أكثر وضوحًا وا 
ألف الشيء وضده يكوف أوضح مف المتشابو في الصورة ؛ألنو يكوف مميزا عف اآلخر 

تحمؿ داللة االتعاظ والحذر واإلصغاء إلى الممدوح قبؿ أف  (عرياف/ممتحؼ)، وثنائية 
فييا  (السيؼ)يغضب ويشير سيفو فحينيا الموت الزؤاـ ، فضال عف تكرار كممة 

داللة عمى شجاعة الممدوح وموت األعداء الذي الزاؿ يحصدىـ ىذا السيؼ ، وتذؿ 
، فضال عف  لو األعناؽ ، فتتجمع الصورة بإطارىا العاـ في داللة الشجاعة والحـز

استخداـ الشاعر النوف المضمومة مسبوقة باأللؼ فيما تسمى بالقافية المؤسسة بحرؼ 
واحد ، مما توحي بالفخامة إذ المد الصوتي لحرؼ الروي يتبعو امتداد لسمطة الممدوح 

 (آف)، وفي النوف كأننا نسمع أنيف األعداء وبخاصة في األلفاظ التي تنتيي بالصوت 
او (األلؼ)،فضال عف التشديد الذي يسبؽ  (عرياف، ُضّماف ،إذعاف، ظمآف)في قوافي

المد الطويؿ في اغمب القوافي ، يوحي بشدة الممدوح وسطوتو عمى أعدائو ، وبذلؾ 
استطاع الشاعر بحسو الشعري تصوير ممدوحيو بأجمؿ صور الشجاعة والسيطرة 

والقوة والمنعة ،ممزوجة بالدافع اإليماني ، ولـ نستطع التطرؽ إلى جميع صور 
.  ، فضال عف الخصاؿ األخرى والسيما الكـر()الشجاعة فيناؾ صور أخرى لمشجاعة
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: صىرة ادلودوح الكرين :  ااناًال 
الكـر أحدى الخصاؿ التي تالـز المدح دائما، فيي سمة عربية قديمة ثـ اقرىا 
اإلسالـ  واعتز بيا العرب عمى مر العصور ورسخيا اإلسالـ في النفس وحث عمييا 
ودخمت في الموروث الثقافي ضمف مخيمة الشاعر وامتزجت في شعره وىناؾ صور 
أصبحت متوارثة في الداللة عمى الكـر فمنيا وصؼ الممدوح بالبحر والمطر داللًة 

عمى كثرة العطاء كما خمد التاريخ شخصيات أصبحت رموزًا لمكـر كحاتـ الطائي، إذ 
تحولت ىذه الشخصية إلى رمز وداللو عمى الكـر كالبحر والغيث وسواىا لذلؾ عمد 

الشاعر البمنسي إلى رسـ صورة لممدوحيو مطبوعة بطابع الكـر ،ويجسد الشاعر 
صورة الممدوح الكريـ مف خالؿ استدعاء صورة الكـر المتمثمة باليد المعطاء قائال في 

 :( )مدح أبي عبد اهلل بف عبد الممؾ
 ايدًا تفيض وخاطرًا متوقدا

 نعم اليٌد البيضاء انس طارق
 نعماء أعياني التماس مكانها

 

 دعها تبت قبسا عمى عمم الندى 
 نار الذكاء عمى مكارمها هدى
 لو قد وجدت لها وليًا ٌمرشدا

 

اليد،الفيض، ) عبر الشاعر عف صورة الممدوح الكريـ باستدعاء لواـز الكـر 
فيذه كميا دالالت الكـر ، فضاًل عف  (الندى ، اليد البيضاء ،نار الذكاء ، نعماء 

فاليد البيضاء تحمؿ داللو العطاء مف جية  (اليد البيضاء ،ونار الذكاء)استخداـ 
واإلشراؽ لمداللة عمى استدعاء الضيؼ ألنيا مشرقة كنار القرى التي كانت مف 

عادات العرب أف الكريـ عمى عيد حاتـ الطائي اف يقوـ بإشعاؿ النار في المرتفعات 
ليراىا الراكب مف بعيد وييتدي إلييا الطارؽ ويأنسيا ، فأصبحت مف دالئؿ الكـر 

نعـ، )والجود ،فضال عف استخدامو الجناس غير التاـ في بداية البيت الثاني والثالث
مما شكمت إيقاعًا دالليًا يرفد معنى الكـر بقيـ العطاء واستخدامو ألسموب  (نعماء
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( وهيئ لنا من أمرنا رشدا): القراف في نياية البيت الثالث إشارة إلى قولو تعالى
.      10:الكيؼ

يبالغ الشاعر في رسـ صورة الممدوح الكريـ حتى انو وجد متفرد بالكـر فيو 
:  ()الكريـ األوحد اذ يقوؿ

 ياواِحَد الُدنيا وَسوَف أعيُدها
 أّما وقد ُطفنا البالد فمم نجد

 

 َمثنى وان أغنى نداؤك موحدا 
 لك ثانيًا فكن الكريم االوحدا

 

نداؤؾ )فالممدوح متفرد في ىذه الدنيا لكرمو وتتجمى لواـز الكـر ب
فضال عف التكرار اإليقاعي والتجانس في القافيتيف لجممة داللة  (الكريـ األوحد/موحدا

التفرد بالكـر وفي ىذا رفع مف شأف الممدوح عمى اآلخريف في ىذه الصفة وفي النياية 
. يجعمو المنفرد األوحد وال ند لو بيذه الخصيمو الحميدة 

ذ انتقمنا إلى صورة الكـر التي رسميا لعبد المؤمف بف عمي نجدىا ابمغ  وا 
وأعمؽ مف الصورة األولى ؛ألنو يرسـ صورة الممدوح بطريقة التشبيو وفي ىذا بالغة 
ظيار الشيء بأفضؿ مايكوف فيرتفع بالممدوح حتى يجعؿ البحار تغرؽ في كرمو  وا 

: ()قائاًل 
 فتى من قيس عيالن تالقى

 تضئ به البالد إذا تجمى
 

 عمى سيمااِه َكَرٌم ونورُ  
 وتغرق في مكارمه البحورُ 

 

حاوؿ الشاعر تعميؽ صورة الكـر مف جعمو عالمة مف عالمتو أو الزمو مف 
فضال عف البيت الثاني الذي نقع فيو عمى صورة جديدة  (الكـر والنور)لواـز الممدوح 

وىو غرؽ البحر في كـر الممدوح بعد أف كاف يشبو كـر الممدوح بالبحر ، والغرؽ 
نما يجب أف يكوف الكـر أضعافًا مضاعفًة عمى البحر حتى  اليكوف بالشئ القميؿ وا 
يغرؽ بو وفي ىذا داللة جديدة في رسـ صورة الكـر ولو قاؿ اقتصر الشاعر في 

وصؼ كـر الممدوح بانو غطى البحار لكاف اكبر مف حجـ البحر بقميؿ ولكف حينما 
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في  (تغرؽ)يغرؽ فيو يكوف ىناؾ فارؽ كبير بينيما فمذلؾ استخدـ الشاعر الفعؿ 
. في تمييز كـر الممدوح عمى البحر (غطى)مكارمو البحور ولـ يستخدـ غيره كالفعؿ

: () ونرى صورة الممدوح الكريـ عند ممدوح أخر وىو الوزير الوقشي  قائالً 
 يامنعمًا تطوي البالد هباتهٌ 

 قد زارني فسقيت من وسميِّه
 

 ومن الهبات مسافر ومقيم 
 فوق الذي أروى به وأشيم

 

انتزع الشاعر في ىذا النص صورة الكـر مف الغيث بغزارة عطائو وشمولو في 
منعـ ،ىباتو ،فسقيت مف )العطاء ،فطوت نعمتو وىباتو البالد، ومف لواـز ىذه الصورة 

والتي تحمؿ داللة العطاء المنقطع النظير حتى أف الشاعر استزاد مف ىذا (..وسميِّو
 الشاعر برسـ صورة الممدوح الكريـ في األبيات مايفوؽ عمى حاجتو ويسترسؿالعطاء 

( )القادمة حتى يجعمو حديث الركباف وغناءىـ، وىناؾ صور أخرى لمممدوح الكريـ

  .ولكف نكتفي بيذا القدر لننتقؿ إلى صورة الممدوح المؤمف
: صىرة ادلودوح ادلؤهن:  اللاًال 

 الشاعر في كثير مف صوره إلى إضفاء الصفات اإليمانية عمى ممدوحو  يتجو
اذ كاف ينتزع كثيرًا منيا مف الصور مف صور النبوة والسيما صورة النبي 

إذ تجتمع القرائف لدى الشاعر في قصيدتو المشيورة في مدح عبد المؤمف ()موسى
بف عمي حيف نزؿ عمى جبؿ الفتح وكاف الشاعر في حينيا لـ يبمغ عشريف سنًة ػ كما 

أشار محقؽ الديواف ػ فالشاعر منتبو إلى القرائف ،فنزولو عمى الجبؿ كنزوؿ النبي 
عمى الطور فمذلؾ استعار الشاعر الطور داللًة عمى جبؿ الفتح كونيا  ()موسى 

ابمغ مف التشبيو ؛الف في االستعارة يمغي التشبيو ويصبح الشيئاف كشيء واحد ،ونجد 
: ()في ىذه القصيدة مف روائع الصور اإليمانية إذ يقوؿ فييا 

 لو جات نار الهدى من جانب الطور
 فيضية القدح من نور النبوة أو

 

 قبست ماشات من عمم ومن نور 
 نور الهداية تجمو ظممة الزور
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الذي يغذي نار اليدى ))يصور الشاعر ممدوحو بالتقي المؤمف فيو  
 وىذا اإليماف ال يأتي اعتباطًا ( )((بالتوىج مف اجؿ ىداية البشرية إلى ديف التوحيد 

نما نتيجة عمؿ إيماني وبيذا يحاوؿ الشاعر نقؿ صورة الممدوح إلى صورة النبي  وا 
نار اليدى،الجبؿ ،القبس، نور النبوة ، نور )جامع لواـز تمؾ الصورة ()موسى 

فكؿ ىذي المعاني القرآنية التي رددت في آيات كثيرة منيا (اليداية ، تجمو ظممة الزور
  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ٱ چ( : )قولو تعالى عمى لساف موسى

 (٢٩: القصص) چڤ  ڤ    ڤ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ  

ويستمر الممدوح في تغذية نار اليداية التي رفعت ليداية البشر ورافع ظممة الزور 
 وقّياـ –شدة الحر –وتأتي ىذه التغذية باإليماف والصياـ والقياـ فيو صّواـ ىاجرة 

: ( )ديجورػ الميؿ المظمـ ػ بالصالة والعبادة فيستطرؽ ،قائالً 
 مازال يقضمها التقوى بموقدها

 حتى أضاءت من اإليمان  عن قبس
 

 صوام هاجرة قوام ديجور 
 قد كان تحت رماد الكفر ،مكفور

 

 الشاعر في رسـ الصفات الدينية واإليمانية لمممدوح إذ بنى يسترسؿ 
داره عمى سفح الجبؿ ونزولو عمى مجمع البحريف ،البحر األبيض المتوسط والمحيط 
األطمسي الذي يفصميما مضيؽ جبؿ طارؽ ، وسيره عمى تمؾ البقاع ويحاوؿ الشاعر 

بكؿ تفاصيميا ليضفييا عمى ممدوحو، فترى في  ()تقصي قصة النبي موسى 
اغمب جزيئيات ىذه الصور صور النبوة والتقوى فضال عف استخدامو صيغة المبالغة 

لداللو عمى الكثرة واالستمرار ،وتشمؿ فضائؿ الممدوح اإليمانية  (صواـ،قواـ)في(فعاؿ)
وكرامتو حتى الجباؿ ،فكأف لجبؿ الفتح نصيب مف ىذا اإليماف؛ الف الشاعر يبمغو 

وفي ىذا إشارة إلى قولو  (سيرت الجباؿ)أو(دكت الجباؿ دكا)مأمنو فال يخاؼ إذ
 ) ٣: التكوير) چپ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  (٢١: الفجر) چ  ىۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  چ  :تعالى
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فجبؿ الفتح مطمئف لنزوؿ ىذا التقي عمية مستمدًا الشفاعة مف ثرى الميدي فيستجدي 
: ()الشفاعة منيا يوـ تأخذ الجباؿ الرجفة ، فيقوؿ

أخمْق به وجبالُ األرض راجفٌة 
كفاُر فضال أن انتابت مواطاُه 

مستنشاًا بهما ريَح الشفاعِة من 
 

أْن يطمانَّ غدًا من كلِّ محذوِر  
نعال مميٍك كريِم السَّعِي مشكور 
ثرى ِإماٍم بكقصى الغرِب مقبور 

 

ترتقي الصورة اإليمانية وفضميا إلى الجباؿ مع اقتباسات أشارية مف القرآف 
  مئ  حئ  جئی  ی  ی        ی  چ : الكريـ ، في عجز البيت الثاني اقتباس مف قولو تعالى

( .  ٢٢: اإلنساف) چ  يئ    ىئ
مف الصور القرآنية التي اقتبسيا مف صور النبوة تمؾ التي رسميا في مدح 

ابف األمير عبد المؤمف بف عمي وىو أبا سعيد عثماف ، إذ استميـ الشاعر قصة عصا 
حيف تنقمب ثعباف لتمقؼ أفؾ السحرة ، فيصور سيؼ او رمح  ()النبي موسى 

الممدوح بعصا النبي وىي ثعباف ليتمقؼ أعناؽ األعداء الذي تقابؿ أفؾ السحرة ، 
وغالبا ما يميؿ الشعراء الى توخي ىذه الفكرة في رسـ صور ممدوحييـ وىـ ينقّضوف 

عمى أعدائيـ لما فييا مف النصر المؤزر المؤيد بنصر اهلل تعالى وفي ذلؾ يقوؿ 
 :()الرصافي

ساٍر من النقع في ظمماءَ فاحمٍة 
   ومغتٍد ومن الخطيِّ في يدر 

والشهُب في أُُفِق المراِن خرصاُن  
عصا تمقََّف منها الجيَش ثعباُن 

 

 حاوؿ الشاعر البمنسي توظيؼ القصة القرآنية في رسـ صورة الممدوح 
اإليمانية ممزوجة بالشجاعة واإلقداـ ، المؤيد بنصر اهلل تعالى ، وطالما استميـ 

الشعراء صورة عصا النبي في رسـ سطوة ممدوحييـ عمى األعداء ، ولعؿ القرينة 
النصر المؤيد مف اهلل )والذي يقابمو (الشرؾ/اإليماف)الجامعة بينيما ىي ثنائية 
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، مما يفتح الباب أماـ خياؿ الشعراء في تشكيؿ صورىـ  (أفؾ السحرة ػ األعداء/تعالى
 .()عمى وفؽ ىذه الثنائيات، فضال عف صور أخرى مف ىذا النمط

: صىرة ادلودوح احللنن الفطن : رابعاًال 
يمثؿ الَحمـ ورجاحة العقؿ أحدى القيـ األساسية في المدح منذ الجاىمية والى 
يومنا ىذا ، ولـ يغفؿ الشاعر ىذه القيمة الجمالية والمثالية في رسـ صورة الممدوح ، 

فإلى جانب شجاعتو وكرمو وورعو ، فيو راجح العقؿ حميـ ، واليمكف الفصؿ بيف ىذه 
القيـ فيي مرتبطة الواحدة باألخرى ، حتى في الشعر نجدىا تأتي متالزمة الواحدة إلى 

جانب األخرى ، وتقسيمنا ليا في ىذا البحث اليعني الفصؿ بينيـ او تمييز أحداىـ 
عمى األخرى، ولكف ىي محاولة لتقصي أجزاء صورة الممدوح واإلحاطة بجوانبيا كافة 

. ، ولكف ىي في النياية قيـ مترابطة اليمكف فصميا
وتتصؼ صورة الممدوح بامتالكو لقدرة العفو عند المقدرة ، ولو مف الحمـ ما 
يستطيع بو اف يممؾ نفسو عند الغضب ، وجاءت ىذه الصفات في صورة الممدوح 

: ()عثماف بف عبد المؤمف ، قائاًل 
 ُيغضي عن الذنِب عفوًا وهو مقتدرُ 

 بفطنٍة من وراِء الغيِب صادقةٍ 
مزيٌة ما َأراها َقْبَمُه َحَصَمْت 

أستغفُر اهلل إال قصًة َسَمفْت  
 

ويترُك البطَش ِحْممًا وهو غضباُن  
منها عمى فضمها في الحكم عنواُن 
لواحٍد من مموِك األرِض ُمْذ كانوا 

قد كان ُفهِّمها يومًا سميماُن 
 

فنالحظ ىنا انو قد اجتمع العديد مف القيـ في الممدوح مما ساعد عمى تشكيؿ 
صورة واضحة عنو، والتي اعتمد فييا الشاعر عمى تقنية الصورة الذىنية مف خالؿ 

العفو ، االقتدار ، الحمـ ، الغضب ، )استدعاء مستمزماتيا وبخاصة في األلفاظ 
ولعؿ ما ورد فييا ىو إشارة إلى (..الفطنة ، الغيب ، الصدؽ ، الفضؿ ، الحكـ ، 

صفات المسمـ مف العفو عند المقدرة ، والحمـ عند الغضب ، مما يوحي باإلشارة الى 
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نما الشديد مف يممؾ نفسو عند )): الحديث النبوي الشريؼ  ليس الشديد بالصرعة وا 
. ( )((الغضب

ثـ بالغ الشاعر في وصؼ ممدوحو ، حتى وصؿ إلى مرتبة العمـ بالغيب 
دراؾ غيبيات األمور بفطنتو وحدسو ، إذ جعمو الوحيد في العالـ بامتالكو لتمؾ  وا 

بإشارتو إلى قولو  ()الصفة ، ولكف الشاعر استدرؾ األمر فاستثني النبي سميماف 
  ے   ے  ۓ  ھ  ہ  ھ  ھ  ھہہ  ہچ : تعالى بطريقة االقتباس االشاري مف قولو تعالى 

ولعؿ ىذا االستثناء ىو استثناء لكؿ األنبياء  (٧٩: األنبياء) چ     ڭ  ۇ  ۇڭۓ  ڭ  ڭ
ألنيـ يعمموف ويعمموف بأمر اهلل تعالى، وفي ىذا انتباىو مف الشاعر لموقوؼ أماـ 
حدود الديف وال يتجاوز خطوطو الحمراء بوصؼ ممدوحو ، ويتجمى ىذا االنتباه 

،ػ وكما اشرنا ػ فاف صورة الممدوح ىنا جاءت (استغفر اهلل)واالحتراـ لحدود الديف بمفظة
صورة ذىنية بالدرجة األساس العتمادىا عمى الذىني بالوصؼ ، وىذه الصورة ال 

نما تدرؾ بالذىف والعقؿ  . تدرؾ بالحس وا 
وفي صور أخرى يمتزج الحسي بالذىني في رسـ صورة الممدوح الحميـ الفطف 

الذي يستطيع تدبير أمور البالد بالرأي السديد والعـز والحـز ، ومف ذلؾ قوؿ 
  :()الشاعر

يستهدف المستقبالت بظّنه  
ويسابق الرأي المصيَب بعزمه  

 

فيكاد يصمي اليوم ما يرمي غدا  
 كالسهِم ال كسال وال ُمَتبّمدا

 

 تقنية التشبيو في رسـ صورة الممدوح فمديو حدس ورجاحة الشاعراستخدـ 
عقؿ ، وكأنو يعرؼ ما سيحدث غدا ورأي كالسيـ ، فينا تشبيو الذىني بالحسي إذ 

وىو حسي مما يزيد مف بريؽ الصورة وتألقيا ،  (السيـ)وىو ذىني ب (الرأي)يشبو 
والمبالغة في وصؼ الممدوح ، وكأنو يعرؼ الغيب بحسف تدبيره وفطنتو وحممو، والى 
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جانب ىذه الصفات نجد الممدوح يتصؼ بالبالغة والفصاحة والحكمة أيضا كما 
. سيأتي ذكره 
: صىرة ادلودوح البلنغ احلكنن :  اهماًال 

بالغة الكالـ وفصاحتو ىي إحدى األمور التي يتفاخر بيا العرب ؛ ألنيا ال 
تأتي مف فراغ بؿ تدؿ عمى العمـ وحسف الفطنة والذكاء وقوة البديية وفصاحة المساف 
التي ىي مف أصوؿ العربية ومتقنيا داللة عمى أصولو العربية العريقة، ولذلؾ يعمد 
الشاعر إلى رسـ صورة ممدوحة بالبميغ الفصيح ذو البياف ، ومف صور الممدوح في 
ىذا المضمار ، صورة بياف الممدوح واستخدامو ألسموب السيؿ الممتنع داللة عمى 

: ()إتقانو ألساليب الكالـ ، وذلؾ مما جاء في قوؿ الشاعر
َوَصل البياُن به المدى فكالمه  

من معشٍر واالهم في سمكه  
 

سهٌل يشُق وغامٌض مفهوُم  
نسٌب صريٌح في العالِء صميُم 

 

، وذلؾ لكوف الممدوح (المدى)صورة البياف ىنا بمغت أقصى غاياتيا ، وىو 
تممؾ زماـ المغة واألسموب ، حتى انو أتقف وتفنف في الكالـ وأتى بالسيؿ الممتنع ، 
فيأتي بالسيؿ الذي يعسر فيمو وبالغامض الذي يوضحو ، وذلؾ الف الممدوح مف 

أصوؿ عربية وىو مف قيس عيالف ػ كما ذكرنا في أبيات سابقة ػ وفي ذلؾ إشارة إلى 
. أصالتو وذكائو وفنو

نمحظ الشاعر في نص آخر يستميـ شخصيات تاريخية تحولت في التاريخ 
 ()لقماف الحكيـ)الى رمز لمداللة عمى الفصاحة والبالغة والحكمة أال وىـ 

فارتبطت ىذه األسماء بالبالغة والفصاحة والحكمة كما ارتبط اسـ حاتـ  (()وسحباف
، لذلؾ نجد اغمب الشعراء حينما يحاولوف رسـ صورة الحكيـ البميغ لممدوحييـ ،  بالكـر

 :()يعودوف إلى تشبيييـ بيؤالء ، كما في قوؿ الشاعر

 
 

   

 

 صورة الممدوح في 
شعر الرصافي البلنسي 

 جمعة حسين يوسف. د. م
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  179 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ككنما يتعاطى فضل منطقه  
 

عند التكمم لقمان وسحباُن  
 

استخدـ الشاعر أسموب التشبيو في رسـ صورة الحكيـ البميغ ويستدعي 
شخصيتيف مف ذاكرة التاريخ في آف واحد ليزيد مف نصاعة الصورة واثبات قدرة 

الممدوح عند التكمـ ، وىناؾ صور عديدة لمممدوح اليسعنا المقاـ لمتطرؽ إلييا كافة ، 
. ()لذلؾ سنشير الى بعض منيا في اليامش إتماـ لفائدة القارئ 
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: اخلامتت
ىذا البحث ىو عمؿ متواضع يدرس صورة الممدوح في شعر الرصافي، 

: وتوصمنا فيو إلى مجموعة مف األمور يمكف اف نذكرىا أىميا في النقاط اآلتية
احتؿ مضموف الشجاعة المرتبة األولى في رسـ صورة الممدوح ولعؿ ذلؾ ناتج  -1

عف امتالكو قيمة اجتماعية عميا فضال عف حب السالطيف واألمراء عمى أف 
يوصفوا بمثؿ ىذه الصفات لمداللة عمى عظمة سمطانيـ وقوتيـ ، وفيو جانب 
إعالمي في اظيار قوتيـ أماـ العدو ، لذلؾ نجد الشاعر اىتـ بيذا المضموف 

. أكثر مف غيره
جاءت صورة الكـر في المرتبة الثانية وذلؾ لما تحممو مف قيـ اجتماعية ، ولكف  -2

تكاد تنحصر صور الكـر في التشبييات العادية مف تشبيو الممدوح بالبحر 
والمطر واف كانا يحمالف داللة الكثرة والشموؿ ولكف كنا نبحث عف الجدة في 
الوصؼ وىذا ما عيدناه في خياؿ األندلسي إال أف مثؿ ىذه الصور المبتكرة 

. كانت نادرة
حاطتيا جميعا  -3 حاوؿ الشاعر المزج بيف مجموعة مف القيـ في وصؼ ممدوحو ،وا 

بالديف والتقوى إلضفاء ىالة دينية عمى الممدوح وكأنما كؿ تمؾ الصفات كانت 
. في خدمة الديف 

اعتمدت صوره في كثير مف األحياف عمى الصورة الذىنية أكثر مف الحسية في  -4
حيف الحسية أوضح في الوصؼ وذلؾ لكوف الحسية تصؼ شكؿ الممدوح وىذا 

ما ال ييتـ بو الممدوح والشاعر عمى حد السواء ، في حيف وجدناه في صور 
. أخرى مزج فييا الحسي بالذىني واظير صورا جميمة لمممدوح تحمؿ قيـ عميا
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 :هىاهش البحث
                                                   

ىو أبو عبداهلل محمد بف غالب الرصافي، الّرفاء البمنسي ، األندلسي  ()
ألبف : التكممة : ينظر ترجمتو في.، الوزير الكاتب ،والشاعر المشيور(ىػ572ت)

: ، اإلحاطة لساف الديف الخطيب، المجمد الثاني (772)األبار ، ترجمة رقـ 
 ، شذرات الذىب البف العماد 68: ألبف خميس المالقي. ، أدباء مالقو286

، 84:  ،رايات المبرزيف البف سعيد 56: ،المقتضب البف االبار242 /4:الحنبمي
، 432 /4: ، وفيات األعياف البف خمكاف309 /4:الوافي بالوفيات لمصفدي 

 . 86: تاريخ األندلس البف الكرديوس 
شعر الرصافي الرفاء البمنسي دراسة موضوعية ػ فنية ، خالد شكر محمود صالح  ()

. ـ2003(ابف رشد)الفراجي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد ، كمية التربية
احساف عباس، دار الشرؽ ػ بيروت، . د: الديواف الرصافي البمنسي ، جمع وتقديـ ()

. 77 : 1983، 2ط
. الشكؿ والمضموف في الشعر العربي المعاصر، د- الشعر والفكر المعاصر  ()

- الجميورية العراقية- عناد غزواف إسماعيؿ وآخروف منشورات وزارة األعالـ
. 5: 1974( 17)سمسمة كتاب الجماىير 

شعر الرصافي الرفاء البمنسي : ولمعرفة أسباب ابتعاده عف التكسب بالشعر،ينظر ()
 35ػ34:دراسة موضوعية

( صور)مادة : تاج العروس  ()
 . 3/132: الحيواف  ()
عناد غزواف،دار الشؤوف الثقافية 0مستقبؿ الشعر وقضايا نقدية،د:ينظر ()

 .116:ـ1994العامة،آفاؽ عربية،
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الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجري ػ دراسة في أصوليا  ()
 . 30: وتطورىا ػ،عمي البطؿ 

 . 47: الصورة في شعر الديوانييف بيف النظرية والتطبيؽ ، محمد عمي ىدية  ()
 . 44: دي لويس. الصورة الشعرية، سي ()
 . 406: عبد اإللو الصائغ . الصورة الفنية معيارًا نقديًا ، د: ينظر ()
اليوت الشاعر الناقد ، مقالة في طبيعة الشعر ، . س .األرض اليباب ، ت  ()

 . 28: عبد الواحد لؤلؤة ، . د: دراسة وترجمة 
 . 145: محمد صادؽ عفيفي . النقد التطبيقي والموازنات ، د ()
،دار 2الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور، ط ()

. 343:ـ1983التنوير لمطباعة والنشر،بيروت،  لبناف، 
، فايز (بحث)مجاؿ الصورة الشعرية ومصادرىا في شعر عبيد بف األبرص  ()

. 370ـ، ص1997عارؼ القرعاف، جامعة اليرموؾ، اربد، األردف، 
دير المالؾ ػ دراسة نقدية لمظواىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر ػ ،  ()

. 243: محسف أطيمش.د
مجمة األديب . جابر عصفور : الصورة الفنية ، نورماف فريدماف ، ترجمة  ()

 . 380 : 1976 ، 4 ، سنة 16المعاصر ، ع
 احساف عباس، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت، 0فف الشعر، د ()

 0 90ـ،ص1955،
ىػ الى ت 524)ىو عبد المؤمف بف عمي الكومي ،الذي تزعـ دولة الموحديف مف ()

والذي عده بعض  (ىػ524ت)بعد ابف تومرت الممقب بالميدي (ىػ558
حسف محمد جوىر : المغرب: ينظر.المؤرخيف المؤسس الحقيقي لدولة الموحديف

وينظر عصر  . 103 : 1964مصر – وصالح العرب، دار المعارؼ 
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عبداهلل عناف، مطبعة لجنة . المرابطيف والموحديف في المغرب واألندلس، د
 309 : 1964، 1التأليؼ والترجمة والنشر، القاىرة، ط

وكاف (ىػػ514)إف أبا عبداهلل محمد بف عبدالممؾ بنف سعيد ولد بغرناطة سنة  ()
مقدما عند يحيى بف غانية في عيد الممثميف ثـ واله بنو عبد المؤمف أعماؿ 

: ينظر ترجمتو في (ىػ589)اشبيمية وغرناطة وسال ، توفي بغرناطة سنة
 ، 2/162:شوقي ضيؼ: المغرب في حمى المغرب ، البف سعيد، تحقيؽ 

محمد عبداهلل : واإلحاطة في أخبار غرناطة ، البف الخطيب، تحقيؽ 
 0  215ػػ3/213:عناف

ىو الوزير احمد بف عبد الرحمف بف احمد الوقشي ، نسبو إلى وّقش وىي قرية  ()
بنواحي طمبيرة ، وكاف وزير ابف ىمشؾ الذي دخؿ في طاعة الموحديف ، وكاف 

الحمة السيراء ، البف : ينظر ترجمتو في  (ىػ574)شاعرا توفي بمالقة سنة 
 0 267ػػ257/ 2: حسيف مؤنس. د:االبار،تحقيؽ 

أبا سعيد ىو عثماف بف عبد المؤمف بف عمي ،وكاف محبًا في اآلداب مقربًا  ()
لمشعراء ،ولي ابوه غرناطة وظؿ واليا عمييا في زمف أخيو ابي يعقوب وىو 

الذي ىـز ابف مرديتش في معركة الجالب والتي دخؿ بعدىا بنو مرديتش في 
. 3/150: ينظر األعالـ في أصؿ مراكش. طاعة الموحديف 

فنية الوسائؿ وداللية الوظائؼ في القصيدة الجديدة ، :عضوية األداة الشعرية  ()
 . 99:محمد صابر عبيد .د

. 81: ديوانو ()
عبد . ، د( محاولة لتطبيقيا عمى شعرنا القديـ ) الصورة في النقد األوربي  ()

 ، السنة السابعة عشرة ، دمشؽ ، 204القادر الرباعي ، مجمة المعرفة ، العدد 
 . 44 : 1979شباط 
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 0 90: ديوانو ()
. ىو الداخؿ مف البحر المحيط والذي عميو سبتة: بحر الزقاؽ  ()
 0 90: ديوانو ()
 0 95: ديوانو ()
  .509 / 1: الكشاؼ ، الزمخشري  (31)
 0 96: ديوانو ()
 0 131ػ 130: ديوانو ()
 17 ػ16ب/72 ،ؽ9 ، 6، 5ب/21ؽ: ديوانو عمى سبيؿ المثاؿ:ينظر ()
 . 54:ديوانو ()
 . 56:ديوانو ()
 0 83:ديوانو ()
 . 121:ديوانو ()
 . 15ػ 6ب/68 ، ؽ43ب/22ؽ:ديوانو: ينظر ()
 . 87:ديوانو ()
 . 38: شعر الرصافي البمنسي دراسة موضوعية فنية، رسالة ماجستير ()
 . 88:ديوانو ()
 . 94ػ 93:ديوانو ()
 . 129: ديوانو  ()
 . 15 ػ14ب/ 72ؽ: ديوانو :ينظر  ()
 . 129ػ 128:ديوانو  ()
رياض الصالحيف مف كالـ سيد المرسميف ، لإلماـ أبي زكريا بف شرؼ  ()

 0 26:النووي

 
 

   

 

 صورة الممدوح في 
شعر الرصافي البلنسي 

 جمعة حسين يوسف. د. م
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  185 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                 

 . 55: ديوانو  ()
. 123 ػ 122: ديوانو  ()
ىو لقماف بف عاد األخرى ابف شداد باني إـر ذات العماد أخي :لقماف الحكيـ ()

شديد بف عاد األولى بف عوص بف إـر بف ساـ، خصو اهلل بالحكمة في عيد 
سمط : ينظر . وخيره اهلل بيف النبوة والحكمة فاختار الحكمة ()النبي دأود 

النجوـ العوالي في أنباء األوائؿ والتوالي، عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ 
 ، األنس الجميؿ بتاريخ القدس والخميؿ، مجير الديف الحنبمي 1/154:الشافعي

، والمنجد في 105/ 1: عدناف يونس عبد المجيد نباتة: العميمي، ، تحقيؽ
. د: ، والمعارؼ، بف قتيبة ، تحقيؽ493: األعالـ، مجموعة مف المؤلفيف 

. 1/55:ثروت عكاشة 
ىو سحباف بف معف بف مالؾ بف أعصر بف سعد بف قيس عيالف ويقاؿ ابف  ()

عيالف بف مضر بف نزار ،وىو الذي يضرب بو المثؿ في البالغة والفصاحة ، 
تاريخ مدينة دمشؽ وذكر فضميا وتسمية مف حميا مف األمثاؿ، أبي : ينظر

، 3/250:اإلصابة في تمييز الصحابة، العسقالني. ،20/143: القاسـ الشافعي
. 1/249: ، مجمع األمثاؿ 1/611: المعارؼ

 . 128: ديوانو  ()
 ، 28 ػ 24ب /34 ، ؽ29 ، 28ب/21ؽ: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ديوانو ()

 . 29 ،12ب /72 ، ؽ6ب/68ؽ
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: هكتبت البحث
: ـ الكتب

اإلحاطة في أخبار غرناطة لذي الوزارتيف لساف الديف بف الخطيب، تحقيؽ محمد  -١
 .ـ1974عبداهلل عناف، مكتبة الخانجي بالقاىرة، 

البي بكر محمد  (مطمع االنوار ونزىة البصائر واالبصار)أدباء مالقة المسمى  -٢
، تحقيؽ صالح جرار، دار (ىػ638ت)بف محمد بف عمي بف خميس المالقي 

 .ـ1999األردف – البشير، مؤسسة الرسالة ، عماف 
أليوت ، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة . س . األرض اليباب ، الشاعر والقصيدة ، ت  -٣

 .ـ 1980 ، 1، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، ط
اإلصابة في تمييز الصحابة، أحمد بف عمي بف حجر أبو الفضؿ العسقالني  -٤

 ،  1بيروت، ط– عمي محمد البجاوي، دار الجيؿ : تحقيؽ (ىػ852ت)الشافعي
 .ـ 1992- ىػ1412

 .ـ1969 ، 3األعالـ ، خير الديف الزركمي ، بيروت ، ط -٥
األعالـ عف أصؿ مراكش واغمات في األعالـ ، تأليؼ عباس بف إبراىيـ  -٦

  .1960المراكشي ، المطبعة الجديدة ، بطالعة فاس ، 
، (ىػ927ت)األنس الجميؿ بتاريخ القدس والخميؿ، مجير الديف الحنبمي العميمي -٧

ط ، .األردف ، د– عدناف يونس عبد المجيد نباتو، مكتبة دنديس ، عماف : تحقيؽ
 .ـ 1999- ىػ1420

تاج العروس في جواىر القاموس ، محمد بف محمد بف عبدالرزاؽ الرتضى  -٨
 .ىػ 1306، المطبعة الخيرية ، ػ القاىرة ،  (ىػ1205)الزبيدي 
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. ، تحقيؽ د(نصاف جديداف)تاريخ األندلس، ألبف الكردبوس ووصفو البف الشباط  -٩
 .ـ1971احمد مختار العبادي، معيد الدراسات اإلسالمية بمدريد 

تاريخ مدينة دمشؽ وذكر فضميا وتسمية مف حميا مف األماثؿ، ألبي القاسـ  -١0
محب : ، تحقيؽ(ىػ571ت)عمي بف الحسف إبف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي

ط ، .الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمري ، دار الفكر ، بيروت ، د
1995. 

التكممة لكتاب الصمة، أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف االبار القضاعي  -١١
ط ، .عبد السالـ اليراس ، دار الفكر لمطباعة ػ لبناف، د: ، تحقيؽ(ىػ658ت)

 ـ1995ىػ ػ 1415
عبد السالـ : ، تحقيؽ وشرح  (ىػ255ت)الحيواف ، ألبي عثماف الجاحظ  -١٢

ىاروف ، دار إحياء التراث العربي ، المجمع العممي العربي اإلسالمي ػ بيروت، 
 .ـ1969 ، 3ط

دير المالؾ ػ دراسة نقدية لمظواىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر ػ ،  -١٣
 .ـ 1986 ، 2محسف أطيمش ، دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد ، ط.د

: ،جمع وتقديـ  (ىػ572)ديواف الرصافي البمنسي ،أبي عبداهلل محمد بف غالب -١٤
 .ـ 1983 ، 2احساف عباس، دار الشروؽ ػ بيروت ، ط

: ، تحقيؽ (ىػ685ت)رايات المبرزيف وغايات المميزيف، ابف سعيد األندلسي -١٥
 .ـ 1942ط ، .اميمو غرسية غومس ، مدريد ،د

رياض الصالحيف مف كالـ سيد المرسميف، أبو زكريا يحيى بف شرؼ النووي  -١٦
 .ـ 2000-ىػ 1421 ، 3بيروت ، ط- ، دار الفكر (ىػ676ت)
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سمط النجوـ العوالي في أنباء األوائؿ والتوالي، عبد الممؾ بف حسيف بف عبد  -١٧
عادؿ أحمد عبد الموجود : ، تحقيؽ(ىػ1111ت)الممؾ الشافعي العاصمي المكي

 .ـ1998- ىػ1419ط ، .وعمي محمد معوض ،دار الكتب العممية ، بيروت،د
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، ألبي الفالح عبد الحي بف العماد الحنبمي  -١٨

 .ـ 1979 ، 2، دار المسيرة ػ بيروت ، ط (ىػ1089ت)
. الشكؿ والمضموف في الشعر العربي المعاصر، د- الشعر والفكر المعاصر -١٩

- الجميورية العراقية- عناد غزواف إسماعيؿ وآخروف منشورات وزارة األعالـ
 .1974( 17)سمسمة كتاب الجماىير 

احمد نصيؼ الجنابي وآخروف ، : الصورة الشعرية ، سي ػ دي لويس ، ترجمة  -٢0
 .ـ 1982عناف غزواف ، دار الرشيد لمنشر ػ بغداد ، . د: مراجعة 

جابر احمد عصفور ، دار . الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي ، د -٢١
 .ت .المعارؼ ػ القاىرة ، د

الصورة الفنية معيارًا نقديًا ، عبد اإللو الصائغ ، دار الشؤوف الثقافية العامة ػ  -٢٢
 .ـ 1987بغداد ، 

محمد عمي ىدية ، . الصورة في شعر الديوانييف بيف النظرية والتطبيؽ ، د -٢٣
 .ـ 1984 ، 1المطبعة الفنية ، ط

الصورة في الشعر العربي حتى اخر القرف الثاني اليجري ػ دراسة في أصوليا  -٢٤
 .ـ 1981 ، 2عمي البطؿ ، دار األندلس ػ بغداد ، ط. وتطورىا ، د

عبداهلل عناف، مطبعة . عصر المرابطيف والموحديف في المغرب واألندلس، د -٢٥
  .1964، 1لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، القاىرة، ط

محمد صابر عبيد ، دار مجدالوي لمنشر . د.عضوية األداة الّشعرية ، أ -٢٦
  .2007 ، عماف ، 1والتوزيع ، ط
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 .ـ1955 احساف عباس، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت، ،0فف الشعر، د -٢٧
الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ ػ وىو  -٢٨

، رتبو  (ىػ538ت)تفسير القرآف الكريـ ػ ، محمود بف عمر الزمخشري 
مصطفى حسيف احمد ، وبذيمو اربعة كتب ، مطبعة االستقامة ػ : وصححو

 .ـ1953، 2القاىرة ، ط
، (ىػ518ت)مجمع األمثاؿ، أبو الفضؿ أحمد بف محمد الميداني النيسابوري -٢٩

  .(ت.ط ، د.د)بيروت،- محمد محيى الديف عبد الحميد، دار المعرفة : تحقيؽ
 عناد غزواف، دار الشؤوف الثقافية العامة،آفاؽ 0مستقبؿ الشعر وقضايا نقدية،د -٣0

 .ـ 1994عربية، 
دكتور : ، تحقيؽ(ىػ276ت)المعارؼ، ابف قتيبة أبو محمد عبد اهلل بف مسمـ -٣١

  .(ت .ط ، د.د )ثروت عكاشة ، دار المعارؼ ،القاىرة 
 .ـ1964مصر – المغرب، حسف محمد جوىر، صالح العرب، دار المعارؼ  -٣٢
. د: ، تحقيؽ  (ىػ685ت)المغرب في حمي المغرب ، عمي بف موسى بف سعيد -٣٣

 .ـ 1964ط ، .شوقي ضيؼ ، دار المعارؼ ػ القاىرة ، د
المقتضب مف كتاب تحفة القادـ ، ابف االبار عبداهلل محمد بف عبد القضاعي  -٣٤

إبراىيـ االيباري ، المطبعة األميرية ػ القاىرة ، : ، تحقيؽ  (ىػ658ت)األندلسي 
 .ـ 1957ط ، .د

 ، 19المنجد في األعالـ ، مجموعة مف المؤلفيف ، دار المشرؽ ػ بيروت ، ط -٣٥
 .ـ 1992

محمد صادؽ عفيفي ، مكتبة الخانجي ػ القاىرة، . النقد التطبيقي والموازنات ، د -٣٦
 .ـ1978
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: ، تحقيؽ(ىػ764ت)الوافي بالوفيات، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدي -٣٧
ط ، .أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث ػ بيروت ، د

 ـ2000- ىػ1420
وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ، ألبي العباس شمس الديف بف خمكاف  -٣٨

 .ت .احساف عباس ، دار صادر ػ بيروت ، د: ، تحقيؽ  (ىػ681ت)
: ـ الرسائل

 الرفاء البمنسي دراسة موضوعية ػػػ فنية ، خالد شكر محمود صالح الرصافيشعر  -١
. ـ2003(ابف رشد)الفراجي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد ، كمية التربية

: ـ الدورياث
جابر عصفور ، مجمة األديب : الصورة الفنية ، نورماف فريدماف ، ترجمة  -١

 .ـ 1976 ، السنة الرابعة ، 16المعاصر ، ع
عبد القادر . ، د (محاولة لتطبيقيا عمى شعرنا القديـ  )الصورة في النقد األوربي  -٢

 ، السنة السابعة عشرة ، دمشؽ ، شباط 204الرباعي ، مجمة المعرفة ، العدد 
1979. 

، فايز (بحث)مجاؿ الصورة الشعرية ومصادرىا في شعر عبيد بف األبرص  -٣
ـ 1997عارؼ القرعاف، جامعة اليرموؾ، اربد، األردف، 
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 العربي

ِّ
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َّ
ةِ يف الد

َّ
 مجوعِ القِل

ُ
داللة

دراسة نقدية يف ضوء قواعد التفكري العلمي 

 صمر رشيد شاكر                                                   . د
 ن

 سامراء- كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة تكريت
   

 
الحمد هلل ربّْ العالميف ، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو 

. كصحبو أجمعيف 
حيف أنشأ الباحثكف في فمسفة العمـ كمناىج البحث العممي يتحدثكف عف 

كا عمى أفَّ ىذا التفكير يتَّسـ بجممة مف الخصائص المنيجية التي  التفكير العممي نصُّ
تجعؿ مف تكافرىا في أمّْ نشاط فكرم عمبلن منظَّمان كأسمكبان راجحان في التفكير كمعالجة 

. المشكبلت كمنيا المشكبلت المعرفية 
التي  ((الشمكلية كاليقيف  ))كقد كاف مف ىذه السمات أك الخصائص سمة 

تعني أف العمـ أك التفكير العممي يتصؼ بالشمكؿ أم أف دراستو لمظاىرة التي يبحث 
ىا في صكرة مفاىيـ أك قكانيف ذات سفييا تسرم عمى جميع أمثاليا فيك يشمميا كيدر

 . )*( طابعو أعٌـ 
كيتصؼ التفكير العممي باليقيف فيك يستند إلى سمسمةو مف األىًدٌلة كالبراىيف 

 ًلما تممكيا مضمكنياكالتصديؽ ب بصحتيا التي ال يممؾ الميطَّمع عمييا سكل االقتناعً 
 .مف القدرًة عمى إقناًع أمّْ عقؿ 
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 مف تأثيرو ممكوىنا لما ت (اليقيف  )خصيصة عند كأرل أنو ييٍستحسىفي الكقكؼ 
في التراث المغكم  (داللة جمكع القمة  )ىذه الدراسة التي تيٍعنى ببحث في مجرياًت 
 . العربي كنقدىا

لة ألف تنقؿ إلى كؿ الناس كليا القدرة عمى اإلقناع لما ابفالحقيقة العممية ؽ
تممكو مف أدلةو منطقية مقنعةو لكؿ عقؿو قادر عمى استيعابيا ، كىذا الذم يجعؿ 

. الحقيقة العممية يقينية 
 :المالزم لمتفكير أيِّ تفكير نوعان  (اليقين  )ويرى الباحثوَن أنَّ 

فردو مف أنو متأكد مف أمرو ما ، ؿيقيف نفسي ، أك ذاتي ، كىك الشعكر الداخمي - 1
تجاىاتنا الذاتية ، كمثؿ ىذا اكيككف ىذا اليقيف أك الشعكر مبنيان عمى ميكلنا ك

اليقيف ال ييٍستىنىدي إليو في التفكير العممي أك الدراسًة العممية ألم ظاىرةو مف 
. الظكاىر 

كز التفكير إلى أًدٌلةو منطقية مقنعةو ألم عقؿ ، كفي ىذا رتيقيف مكضكعيّّ ، كفيو م- 2
ةه لميكلنا الذاتيًة أك تجاربنا الشخصيًة  النكع مف اليقيف ال يككف ىناؾ ثىمَّة فيٍرصى

 ، بؿ إفَّ ىذه األىفكار العممية أك  أك تككينياؿ أم فكرةو عمميةمألف تتدخؿ في تشؾ
تمد كجكدىىا مف منطقيًة األىدىلًَّة العمميًة التي تستند إلييا ، كقدرتيا عمى ستمؾ ت
.   ) ** (اإلقناع

ٍينيَّ كأىنا أى  ىي أفَّ ثىمَّة بحث ىذا اؿكتبي كالفرىضيةي التي كضعتييا نيٍصبى عى
لـ ييمتزـٍ فييا بركح التفكير العممي كفارؽ فييا   العربيلغكممكاضعى في الدرًس اؿ

في ىذا التفكير حيف استندكا إلى أًدلَّةو ال  (اليقيف المكضكعي  ) خصيصة لغكيكفاؿ
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 لمعقؿ ان  أك مقنعان منطقيذلؾ االستدالؿ كف م، كلـ بيا  االستدالؿيمكف التسميـ ب
. المنيجي المنظـ 

 (جمكع القمةً )كاألنمكذج الذم اخترتو لبياف مدل صدؽ ىذه الفرضية ىك فكرة 
شيءو إال ألف بكاعث ؿال ، زاعمان أفَّ ىذه الفكرة ال تممؾ مف مقكمات البقاء ما يكفي 

 .كف مستندةن إلى أصكؿ عممية مقنعةو تنشأتيا في الدرًس المغكم لـ 
كا عمى أفَّ مف  كمجمؿ ىذه الفكرة يقكـ عمى أساس أفَّ المغكييف العربى نصُّ

 عمى معدكد قميؿ ، عبَّر عنو – في أصؿ المغة –جمكع التكسير في العربية ما يدؿُّ 
 –المغكيكف بأنَّو أدنى العدد كىك ما كاف مف الثبلثة إلى العشرة ، كأفَّ جمعان آخرى يدؿُّ 

 عمى الجمع الكثير كىك ما كاف يزيد عمى العشرة ، كأفَّ األكؿ –في أصؿ المغة كذلؾ 
نظران  ((جمع الكىٍثرة  ))، أٌما الثاني فقد اتًُّفؽى عمى تسميتو بػ ((جمع الًقمَّة  ))سيمّْيى بػ

. لداللتو المشار إلييا آنفان 
وى في ىذ كىي أفَّ النقد الذم ىنا كالبيدَّ مف اإلشارًة ىنا إلى مسألةو ميمة ق كيجّْ

 في تكظيؼ تيـ طريؽإلى: أم ،  في االستدالؿ لغكييفإلى طريقًة اؿالدراسة قد كاف 
في الدرس المغكم ،  (جمكع القمًة  )تمؾ األدلًة كالشكاىد المغكية مف أجؿ بناء فكرًة 

كىذا يعني أفَّ الدليؿ سيككف بمعزؿ عف ىذا النقد ، بعبارةو أخرل أف المغكييف استندكا 
ـى  (جمكع القمة  )في بناء مباحث  إلى سمسةو مف األدلًة التي ال يممؾ الباحث إال التسمي

حَّ مف الشكاىد الشعرية كىذه أدلة  بصحتيا مثؿ نصكص القرآف الكريـ ، كما صى
 لغكييف طريقة اؿككشكاىدي بمعزؿ عف النقد ، كلكفَّ الذم يقع تحت النقد كالتمحيص ق

. الجمع القميؿ عمى  االن دً منيا ما كاف في االستدالًؿ بيذه األدلًة كاستنباط 
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 العربي الشيء الكثير مما الدرس المغكمم ؼم أف ؼكىذا الذم نقكلو ال يف
كلكف كما قمنا إفَّ ىناؾ مكاًضعى في ىذا الدرس  (اليقيف المكضكعي  )ىذا  تحقؽ فيو

 ىذه يُّفى رى لنا تبيسّْ كنسأؿ اهلل تعالى أف م. فارقت ىذه القاعدة مف قكاعد التفكير العممي 
 .دراسة اؿقالمكاضع ككشفيا في ىذ

ـى أفكاريهي كمسائمو عمى المباحث اآلتية  : كقد اقتضت طبيعة البحث أف تيقىسَّ
. في الدرس المغوي  (جموع القمة  )فكرة : المبحث األول  -

. في الدرس المغكم  (جمكع القمة  )أكزاف : المطمب األكؿ 
. في الدرس المغكم  (جمكع القمة  )داللة : المطمب الثاني 

. عند المغويين العرب  (جموع القمة  )االستدالل عمى داللة : المبحث الثاني  -
 . (القرآف الكريـ  )االستدالؿ بالشكاىد النثرية : المطمب الثاني 
. االستدالؿ بالشكاىد الشعرية : المطمب الثاني 
في الكبلـ  (جمكع القمة  )كأكزاف  (العدد  )العبلقة بيف : المطمب الثالث 

. العربي 
 دراسة نقدية في – (داللته  )و  (جمع القمة  )العالقة بين : المبحث الثالث  -

. ضوء النصِّ القرآني 
. في القرآف الكريـ  (جمكع القمة  ): المطمب األكؿ 
. في فيـ النصّْ القرآني كتأكيمو  (جمكع القمة  )أثر فكرة : المطمب الثاني 

 . (جموع القمة  )الدعوة إلى إلغاء فكرة : المبحث الرابع  -
 . (جمكع القمة  )مسكّْغات الدعكة إلى إلغاء فكرة : المطمب األكؿ 
. في الدرس المغكم الحديث  (جمكع القمة  )نفي فكرة :المطمب الثاني 
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ث
ُل
 
َّو
ث اثبحث اَأل 

ثث(مجوعث لقلحثث)فكرجث
ِّي
ث ث للدرِسث لللوو

بياف قضيتيف رئيستيف بنستطيع أىف نتعرؼ فكرةى جمكع القمًَّة في الدرس المغكم 
ناًف مطمبي ىذا المبحث ىما  : يككّْ

. أوزان جموع القمة  .1
 .داللة جموع القمة  .2

ث اطلةث ا  
حِسثث)أ ز ىث

َّو
ثث(مجوعث لقل

ّ
 ث للدرث لللوو

مًت القكؿ في أكزاف جمكع القمة ىي تمؾ التي  ال شىؾَّ أفَّ أٍكسىعى دراسىةو فصَّ
كليس مف المبالغًة القكؿي إفَّ كثيران مف الدراسات التي ، قدميا لنا سيبكيو في كتابو 

ت معظـ أحكاـ جمكع القمة ، كليذا ال ؽاست جاءت بعده قد نيمت مف ىذا الكتاب كمنو
 في عرض أكزاف كتاب سيبكيولؿ المنيجي في شيء االستنادى إلى خأرل أفَّ مف اؿ

مّْ ، السيما إذا عممنا أف المؤلفات المغكية ما زالت حتى صرؼجمكع القمة في الدرس اؿ
. رض سيبكيو ليا عيكمنا ىذا تعرض مباحث ىذه الجمكع بحسب 

عو داؿٍّ كلقد بحث سيبكيو ىذه الجمكع بحثان منظمان بىدىأىا بإثبات كجكد فكرة جـ
.  كبعد ذلؾ فصؿ القكؿى في ىذه األكزاف، ميٍجًمبلن  ىذا الجمعً  ثـ أثبت أكزافى عمى القميؿً 

كاعمـ أىفَّ ألدنى العدد أبنيةن ىي  )):  أثبات ىذه الفكرة فيقكؿ سيبكيو فأما ع
  .()((مختصة بو كىي لو في األصؿ 
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أٍكميبه : نحك  (أىٍفعيؿ )أدنى العدد ة فأبني )):  في أكزانيا قائبلن  القكؿؿـكأج
أٍجكبة : نحك  (أىٍفًعمىوه  )أٍجمىاؿ كأٍعدىاؿ ، كأحماًؿ ، ك : نحك  (أفعىاؿ  )ك. كأٍكعيب 

خكة كًكلدة : نحك  (ًفٍعمىة  )كأنصبة كأغربة ،   ()((ًغمٍمة كًصٍبيىة كًفتيىة كا 
: قاؿ أعقب ذلؾ بيانيوي أفَّ ىناؾ أبنيةن تختصُّ بالداللة عمى الجمع الكثير ؼثـ 

  .()((فكؿَّ شيءو خالؼ ىذا األبنية في الجمع فيك ألكثر العدد  ))

حث -1
ّ
ث لقل
ُل
ع
ْ
و
َأل
لثث)ج

ُل
ع
ْ
ف ث:ث(أَأل

 (جمع القمة  )الناظر في كتاب سيبكيو يكتشؼ أىفَّ األلفاظ المفردة التي تجمع 
: تأتي عمى األكزاف اآلتية  (أٍفعيؿ  )عمى زف 

كىٍمب كأٍكميب ككىٍعب كأٍكعيب : نحك  (فىٍعؿ)األسماء الثبلثية التي تككف عمى كزف - أ
 . ()كنىٍسر كأىٍنسير

 . ()عىٍيف ك أىٍعييف: ككذلؾ ما كاف مف ىذا الكزف معتؿَّ العيف ، نحك 
،  (فيٍعؿ)تجمع عمى  (فىٍعؿ  )كبيف سيبكيو أىفَّ األكصاؼ التي تككف عمى كزف 

ستعمؿ مف ىذه األكصاؼ ارىجيؿه كىثّّ كقكـه كيثّّ ، كلكنو عاد فبيَّف أفَّ ما : نحك 
ٍبده كأىعبيد ، كبيَّف أف ذلؾ قد : أٍفعيؿ نحك : استعماؿى األسماء فإنو ييكىسَّر عمى  عى

 . ()سمعو عف بعض العرب
جمع ًقٌمةو عمى  (فىعىؿ  ) ريبَّما يجمعكف األسماء التي عمى كزف ىـكبيَّف سيبكيًو أىفَّ - ب

بىؿ كأىٍجبيؿ: بمغنا أف بعضيـ يقكؿ  )كذلؾ نحك زىمىف ك أىٍزميف  (أٍفعيؿ  )  . ()(جى
 (أىٍفعيؿ  )فإنو يجمع جمع تكسير عمى  (فىعىؿ  )كما كاف مؤنثاي عمى زنة 

 ، ىذا قكؿي يكنس )):، قاؿ سيبكيو كساؽ كأٍسكيؽ . دار كأٍدكير : أيضان، نحك 
مىؿ كأٍجميؿ كزىمىف كأزميف : نحك ، كنظنو إنما جاء عمى نظائره في الكبلـ   . ()((جى
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معى االسـ المفرد الذم عمى كزًف - ج ٍمعى قمَّةو  (ًفٍعؿه ) نىصَّ سيبكيو عمى أىنو ربما جي جى
إال أنيـ ال  ))ؿه كأٍرجيؿ ًرجٍ ًذٍئبه كأٍذؤب ، كقٍطعه كأٍقطيع ، ك: نحك  (أٍفعيؿ  )عمى 

  .()((يجاكزكفى األىٍفعيؿ كما أنَّيـ لـ يجاكزكا األكيٌؼ 
ٍمعى قمَّة عمى  (ًفٍعمىة  )معي األلفاظ التي عمى ًزنة تيجكقد - د : كذلؾ نحك   (أىٍفعيؿ  )جى

 (أٍفعيؿ  )كقد كيسّْرت ًفٍعمىة عمى  )):  قاؿ سيبكيو ،دَّة ك كأشيٌد شً ك.  كأٍنعيـ ًنٍعمة
 . ()((كذلؾ قميؿ عزيز 

ناقىة : كذلؾ مثؿ ( أىٍفعيؿ) جمع ًقٌمة عمى  (ةفىعىؿى )جمع األلفاظ عمى كزف تكقد - ىػ 
. كأىٍينيؽ ك أكىمىة كآكيـ 

كاـ  )): ، قاؿ أىمىة كآـ : كمثمو  نما جعمناىا فىعىمىة . فيي بمنزلة أكىمىة كآكيـ كا  كا 
.  ()((ألنا قد رأيناىـ كسَّركا فىعىمىة عمى أىٍفعيؿ مما لـ ييحذىؼ منو شيءو 

كيطَّرد جمع األسماء المؤنثة الرباعية التي قبؿ آخرىا حرؼ مٌد كاأللؼ سكاءه - ك
 (أٍفعيؿ  )جمع قمة عمى  (ًفعىاؿ  )أك  (فيعاؿ  )أك  (فىعاؿ  )أكانًت عمى كزف 

عند مف  )عىناؽ كأىعنيؽ ، كعيقاب كأعقهب ، ككيراع ، كأٍكريع ، كًلساف : كذلؾ نحك 
دَّ الذم قبؿ اآلخر ياءن كذلؾ  ،  (أنث المساف  كأىٍلسيف ، ككذلؾ لك كاف حرؼ المى

يميف كأٍيميف: نحك 
().  

عا ِسثث)مجعث لقلحث -2
ْ
ف ثث(أَأل

ٍمعى ًقمَّةو عمى تي  طائفةه كبيرةه مف األلفاظ ذاًت األىكزاًف المتنكعة،  (أنٍفعىاؿ  )جمىعي جى
كقد قدـ لنا كتابي سيبكيو كثيقة دقيقة ألكزاًف األلفاظ التي تجمع ىذا الجمع ، كيمكف 

: عرضيا عمى النحك اآلتي 
بىؿه كأٍجبىاؿ ، كأىسىده كآساد: ، نحك  (فىعىؿ  )ان عمى كزف مما كاف ثبلث- أ   ، كقفان ()جى

 ، كقىاع كأٍقكىاع()كأٍقفىاء كصفا كأٍصفىاء
()  .

 . ()ؼ كأىٍكتاؼ ككىًبد كأٍكبادتً ؾى : نحك  (ؿ عً ؼى  )ما كاف ثبلثيان عمى كزف - ب 
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ًقمىع كأٍقماع ، كًعنىب كأٍعنىاب ، كًضمىع : نحك  (ًفعىؿ  )ما كاف ثبلثيان عمى كزف - ج
 . ()كأٍضبلع

د : نحك  (فىعيؿ  )ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ عمى كزف - د عىجيز كأٍعجاز ، كعىضي
 . ()كأىعىضاد

د كأٍنجاد ، كيىقظ كأيقىاظ: نحك  (فىعيؿ)ككذلؾ ما كاف صفةن عمى كزف  . ()نىجي
عينيؽ كأىٍعناؽ ، كأيذيف كآذاف ، : كذلؾ نحك  (فيعيؿ  )ما كاف ثبلثيان ككاف عمى - ىػ

 . ()كطينًب كأٍطناب
نيبه : ما كاف صفةن نحك  (فيعيؿ  )مف ىذا الكزف  (أىٍفعىاؿ  )ككذا ييٍجمىع عمى  جي

 . ()كأٍجناب
ؿ ًعدٍ ماؿ ، كحٍ ًحٍمؿ كأ: نحك  (ًفٍعؿ  )كييٍجمىع ىذا الجمعى ما كاف مفردان عمى كزف - ك

 . ()كأٍعدىاؿ ، كًعٍرؽ كأٍعراؽ
 ، أك معتؿ ()ًفٍيؿ كأفياؿ ، كًجٍيد كأٍجيىاد: ككذلؾ ما كاف معتؿ العيف نحك 

ٍضكه كأنضاءفً : البلـ نحك 
() . 

جمع قمةو عمى  (ًفًعؿ  ) كزف لكذكر سيبكيو أىفَّ العربى جمعت أسمان كاحدان عؿ- ز
 . ()إبؿ آباؿ: نحك . أىٍفعىاؿ 

ٍند كأٍجنىاد ، : كذلؾ نحك  (فيٍعبلن  )ككذلؾ ما كاف عمى ثبلثًة أحرؼ ككاف كزنيوي - ح جي
كبيٍرج كأٍبرىاج ، كجيرح كأٍجراح
() . 

:  ، أك معتؿ العيف نحك ()حيٌب كأٍحبىاب: ككذا ما كاف منو مضاعفان نحك 
عيكد كأٍعكىاد ، كغيٍكؿ كأىغكاؿ
() . 
: ككاف صفة نحك  (فيٍعؿ  )ما كاف مفرديهي عمى  (أىٍفعىاؿ)كيجمع جمع قمة عمى 

ميرّّ كأٍمرىار
() . 
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ريطىب كأٍرطاب ، كريبىع : ، نحك  ( ؿعى ؼي  )كيجمع ىذا الجمع ما كاف مفرديهي عمى - ط
 . ()كأرٍباع

 . () كأٍعداءكّّ الء كعىدؼفميكُّ كأ: ما كاف معتؿ البلـ نحك  (أىٍفعىاؿ)كيجع عمى - م
شاىد : نحك  (فىاًعؿ  )أسماءه رباعية عمى كزف  (أٍفعىاؿ  ) عمى تكجيمعى - ؾ

كأٍشيىاد، كصاحب كأصحاب
() . 

مىيّْت : نحك  (فىٍيًعؿ)كيجمع ىذا الجمع مف األسماء الرباعيًة ما كاف عمى - ؿ
 . ()((شاىد كأٍشيىاد : ىكا فيعبلن بفاعؿو حيف قالكا بش )): قاؿ سيبكيًو كأٍمكىات ، 

كما  (أىٍفعيؿ)صحيح البلـ كالعيف أف يجمع جمع قمَّة عمى  (فىٍعؿ  )صؿي في األ- ـ
: نحك  (أىٍفعىاؿ)كلكفَّ سيبكيًو ذكر أنو قد يجيء منو في العربية عمى  ، رأينا سابقان 

دَّ كأٍجدىاد كفىٍرد كأٍفراد  ٍند كأىٍزناد ، كفىٍرخ كأىٍفراخ ، كجى كليس ذلؾ  )): ، ثـ قاؿ زى
 . ()((بالباب في كبلـ العرب 

ما كاف : نحك  (أٍفعىاؿ  )أما ما كاف غير ذلؾ فإنو يجمع في األصًؿ عمى 
قىٍكس سىٍكط كأٍسكاط ، كثىٍكب كأٍثكاب ، ك: مثؿ  (فىٍعؿ  )معتؿ العيف مف 

أٍقكىاسك
ٍيط كأىٍخياط()   .() ، كبىٍيت كأٍبيىات ، كقٍيد كأٍقياد ، كخى

حِسث -3
َّو
ث لقِسل
ُل
ع
ْ
و
َأل
حثث)ج

َأل
عِسل
ْ
ف ثث(أَأل

األلفاظ التي يككف مفرديىا عمى األكزاًف  (أىٍفًعمىة  )يهٍجمعي جمع قمة عمى كزًف 
: اآلتية 

ككذلؾ ما كاف منو  . ()ًمثاؿ كأىٍمًثمىة ، كًفراًش كأىفًرشة: كذلؾ نحك  (ًفعىاؿ  )كزف - أ
ناء كآًنيىة: معتؿَّ البلـ كذلؾ نحك  ٍف ذكَّرى ()ًرداء كأٍردية ، كا   (المساف)  لفظ ، كمى

 ، ةًركاؽ كأٍرًكؽ: ، أك معتؿ العيف نحك  (أىٍلًسنىة)فإنو يجمعو جمع قمة عمى 
 . () ، كًكنَّاف كأًكنَّةً ةًعناف كأىًعفَّ : كما كاف منو مضعفان نحك  . ()ف كأٍبكنةاكبك
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 . ()زىماف كأىزًمنة ، كمكاف كأىٍمكًنة ، كقىذىاؿ كأىٍقًذلىة: كذلؾ نحك  (فىعىاؿ  )كزف - ب
 . ()سىماء كأىٍسًميىة ، كعىطاء كٍأعطيىة: ككذا ما كاف منو معتؿَّ البلـ نحك 

 ()غيراب كأىٍغربىة ، كخيراج كأنٍخرجة ، كبيغاث كأىٍبًغثة: كذلؾ مثؿ  (فيعىاؿ  )كزف - ج
 ()كفؤاد كأًفئدىة

 . ()ذيبىاب كأىًذبَّة: ككذلؾ ما كاف منو مضعفان نحك 
كأٍحًكرىةحيكار : معتؿ العيف نحك  (فيعىؿ  )كيجمع ىذا الجمع ما كاف مف 

() . 
ريب كأىٍجًربىة : كذلؾ نحك  (ؿ مفىعً  )ما كاف عمى كزًف - د ككثيب كأىٍكًثبىة ، ، جى

كرىغيؼ كأىرًغفىة
() . 

 ، كشحيح ()ة كسىًرمّّ كأىٍسًريىةمقىرٌم كأٍقرً : ككذا ما كاف منو معتبلن نحك
ة . ()كأًشحَّ

قىعيكد كأىٍقًعدىة ، كعىميكد كأٍعًمدىة: كذلؾ نحك  (فىعيكؿ)ما كاف عمى كزف - ىػ
().  

حِسث -4
َّو
ث لقل
ُل
ع
ْ
و
َأل
لحثث)ج

ْ
ث:ث(فِسع

يرل المغكيكف أف ليس ليذا الكزف قاعدةه يطًَّرد فييا ، كيٌتًضح ذلؾ مف عرض 
 (ًفٍعمة)ذىكىرى جمع القمًَّة إذ  (ًفٍعمة  )سيبكيو لؤلمثمة أك األكزاف المتعددة التي تجمع عمى 

دَّ األكزاف الدالة عمى أدنى العدد  أدنى العدد بنية فأ)): قاؿ ؼ – اقاكما سـ– حيف حى
خكىة : نحك  (ًفٍعمىة  )ك ... (أىٍفًعمىة)ك  ... (أىٍفعىاؿ)ك ... (أىٍفعيؿ) ًغٍممىة كًصٍبيىة كًفتيىة كا 

  .()((كًكلدىة 
كعمى الرغـ مف أفَّ الككفييف قد ذىبكا إلى أفَّ األسماء المجمكعة عمى كزني 

 ، إال أفَّ الجميكر نصَّ عمى أفَّ ما دؿَّ )*(ىي مف جمكع القمة أيضان  (ًفعىؿ  )ك  (فيعىؿ)
عمى أدنى العدد ىك األكزاف األربعة المذككرة آنفان التي فٌصمنا القكؿ فييا مف خبلؿ 

 . )**(كتاب سيبكيو
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ث اطلةث لثاني
ثث(مجوعث لقلحثث)داللحث

ّ
 ث للدرث لللوو

ليس ىناؾ شىؾّّ في أفَّ ثنائية القمة كالكثرة فكرة تضرب جذكرىا في أعماؽ 
التراث المغكم العربي ، إذ ديًرسىت جمكع التكسير في كتاب سيبكيو عمى كفؽ ىذه 

ح أفَّ ثَـّ أبنيةن في كبلـ العرب مختصة قجاء في ، إذ ()الثنائية أدنى العدد ، ب ما يكضّْ
كأعمـ أفَّ ألدنى العدد أبنية ىي مختصة بو ، كىي لو في  )): كأخرل ألكثره ، قاؿ 

 )كما أفَّ األدنى ربما شىًرؾ األكثر ، فأبنية أدنى العدد . األصؿ شركو في األكثر 
خبل  فتمؾ أربعة أبنية ، فما( ... ًفٍعمة) ك ( ... أىٍفًعمىة) ك ( ... أٍفعىاؿ ) ك  ... (أىٍفعيؿ 

ٍف شًركو األقؿ في ىذا فيك    .()((األصؿ لؤلكىثر كا 
ف  )): كقاؿ أيضان  فكؿُّ شيءو خالؼ ىذا األىبنية في الجمع فيك ألكثر العدد كا 

كما يدخؿ األكثر عمى ، عني بو األقؿُّ فيك داخؿ عمى بناء األكثر كفيما ليس لو 
  .()((حيًّْزًه بناًئًو كفي 

دّْ إثبات ثنائي القمَّة كالكثرة بؿ تعدت ذلؾ ة كلـ تقؼ نصكص سيبكيو عند حى
 أما ما )): صر مف ثبلثة إلى عشرة ، قاؿ سيبكيو نحإلى تحديد تمؾ القمة بما ىك ـ

رىه فإفَّ عىشً فإنؾ إذا ثمثتو إلى أف تي  (فىٍعبلن  )كاف مف األسماء عمى ثبلثة أحرؼ ككاف 
.  ()((كىٍمبه كأىٍكميب : تكسيره أىٍفعيؿ كذلؾ قكلؾ 

القمة  )كقد سيطرت طريقة سيبكيو ىذه في دراسة جمكع التكسير بحسب ثنائية 
 مف ثبلثة إلى عشرة عمى  كاف عمى ما(الجمع القميؿ  )في القكًؿ بداللًة ك (الكثرة ك

ت ) قكؿ المبردممعظـ مناىج العمماء في دارسىًة ىذه الجمكع ممف جاؤكا بعد سيبكيو ، 
 ؛ ()(ىذا ما كاف عمى فىٍعؿ مف ذكات الياء الكاك المتيف ىما عيناف  ) في (ىػ 285
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ٍكض كأٍحكاض ، كثىٍكب : فأما ما كاف مف الكاك فنحك قكلؾ  )) صٍكت كأٍصكات ، كحى
 كأىٍبيىات ، كقىٍيد كأٍقياد فإذا جاكزت ٍيتكأٍثكاب ، كما كاف مف الياء فىشىٍي  كأٍشياخ ، كبى 
 . ()((الثبلثة إلى العشرة فقد خرجت مف أدنى العدد 

 (أصكلو  )في  ( ىػ 316ت  ) ابف السراج ىذه (القمة كالكثرة  )كأٌكد ثنائية 
زىماف كأزًمنة ، كقىذىاؿ : في القميؿ نحك  (أىٍفًعمىة  )يجيء عمى : فىعىاؿ   )) : حيف قاؿ

 . ()((قيذيؿ كقد يقتصركف عمى أدنى العدد بو : نحك  (فيعيؿ  )كأٍقًذلة ، كالكثير 
عمى أفَّ أكزىاف جمكع القمة قد تقع في كبلـ  (ىػ 337ت ) الزجاجي ينصُّ ك

العرب دالةن عمى ما ىك ألكثر العدد ، لكنو عاد فأكد أف األصؿ ىك أف تىديؿَّ ىذه 
ألفَّ الجمع لما كاف كما ذكرتي لؾ مختمفان في  )): األكزاف عمى أدنى العدد ، يقكؿ 

قتصر بو ايؿ كالكثير كربما ؿلما بعد االثنيف فأشترؾ فيو الؽ القمًة كالكثرة جعؿ ىذا المفظ
عمى ما دكف العشرة ، كربما جاكز ذلؾ ، كجيعؿ لو لفظ آخر يختص بقميؿ الجمع، 

أٍفعيؿ ، : كىسَّر مف الجمكع ، فجعمت لو أمثمة مختصة بالقميؿ كىي أربعة ـي كذلؾ في اؿ
فيذه األمثمة كاقعة عمى أقؿ العدد ، كىك مادكف العشرة ... كأٍفعىاؿ ، كأىٍفًعمة ، كًفٍعمىة 
إال أف ىذا ىك األصؿي كذلؾ يقع خركجان عف القياس . كربما كقعت ألكثر العدد 

  .()(( في القميؿ ق ، كما أفَّ بناءى الكثير ربما شىًرؾى دالمطر
 بأىنَّو العىشرةي فما حدُّ  كالعىدىدي القميؿي كمي ): ) (ىػ 377) كيقكؿ أبك عمي الفارسي 

 . ()((دكنيا كأبنية الجمع القميؿ أٍفعيؿ كأىٍفعاؿ كأىٍفًعمىة كًفٍعمىة 
مع  في كصايا أال ترل أنيـ يقكلكف) ): (ىػ 392ت  ) نيجبف اكقاؿ  :  الجى

 ،  كأٍكعبإفَّ ما كاف مف الكبلـ عمى فىٍعؿ فتكسيره عمى أىٍفعيؿ ككمب كأىٍكميب ، ككىٍعب
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كفىٍرخ كأىٍفريخ ، كما كاف عمى غير ذلؾ مف أبنية الثبلثي فتكسيره في القمًَّة عمى أٍفعاؿ ، 
بىؿ كأىٍجبىاؿ : نحك   . ()((جى

اس كاف يقتضي أىف يجعؿ لكؿ مقدار قيأفَّ اؿ ( ىػ 643ت  )بف يعيش اكرأل 
ألعدادي  اذران إذعمف الجمع مثاؿه أك كزف يمتاز بو مف غيره ، كلكف لما كاف ذلؾ مت

فجعمكا لمقميؿ أبنية  ))، قتصر العرب عمى التفرقة بيف القميؿ كالكثير اغيري متناىية 
 . ()((تغاير أبنية الكثير ، ليتميز أحديىما مف اآلخر 

 كالمراد بالقميؿ الثبلثة فما فكقىيا إلى العىٍشرة كما فكؽ العشرة )): كقاؿ أيضان 
... كأىٍفًعمىة ... كأىٍفعىاؿ ... أٍفعيؿ : فكثير ، أبنية القمة أىربعة أمًثمة مف التكسير كىي 

 . ()((كًفٍعمىة 
 فمـ يبعد عف ىذه الطريقة في (ىػ 686ت  ) أما رضي الديف االستراباذم

 ، كلكنو زاد عمى تمؾ ()(كىٍثرىة  )ك  (ًقمَّةو  )دراسىة جمكع التكسير كعف تصنيفيا إلى 
كأعمـ أف  )): ليس بأصؿ في الجمع قاؿ  (جمكع القمًة  )الدراساًت حيف ذىب إلى أف 

جمع القمًة ليس بأصؿو في الجمكع ، ألنو ال يذكر إال حيث يراد بو بياف القمًة ، كال 
سىفي : جرد الجمعية كالجنسية كما يستعمؿ لو جمع الكثرة ، يقاؿ ـيستعمؿ ؿ فبلفه حى

سىف الثكب : الثياب في معنى  سىف األثكاب كتقكؿ : كال يىٍحسيفي ، حى ىك أنبؿ الفتياف : حى
  .()((كال تقؿ أنبؿ الفتية مع قصد بياف الجنس 
عمى أفَّ داللة الجمكع  (ىػ 794ت  )كنصَّ اإلماـ بدر الديف الزركشي 

 عمى الجمع القميؿ قد كاف – أٍفعيؿ ، كأٍفعاؿ ، كأٍفًعمة ، كًفٍعمة –األربعة المذككرة سابقان 
 أعني –األربعة كجمعي التصحيح ( 1)*كاعمـ أفَّ جمكع التكسير )): كضعان ، قاؿ 

. (2)*(( كؿُّ ذلؾ لمقمة ، أٌما جمكع التكسير فبالكضع –جمع التأنيث كجمع التذكير 
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ٍضع  )ك مصطمح عمميّّ يىًردي في مباحث المغكييف كاألصكلييف لمداللة  (الكى
عمى معنى مخصكص كىك تخصيص الشيء بالشيء ، فإذا أيطمؽ األٌكؿ فيًيـ منو 

 . (3)*الثاني
 بحسب تصكُّر المتقدميف –كىذا يعني أفَّ الجمكع األربعة المذككرة آنفان تدؿُّ 

 عمى أدنى العدد في حقيقة المغة كأصميا ، بحيث إذا –الذم عبَّر عنو الزركشي ىنا 
استعمؿ أمُّ لفظو مجمكعان عمى كزفو مف األكزاف ىذه فيًيـ منو الداللة عمى القميؿ ، 

بغضّْ النظر عف داللة السياؽ أك إرادة المتكمـ ، كىك ما نعبّْر عنو بالٌداللة في أصؿ 
. المغة كحقيقتيا 

ىـ أىٍكسىعي مف أىف يستدؿَّ دأٌما المحدثكفى فإفَّ إثبات فكرة جمكع القمًة كًداللتيا عف
فَّ كثيران منيـ ال يتردَّدي في إثباًت ىذه الفكرة متابعان في ذلؾ مقكلة القدماء ، بأ ذلؾ ،الو
ىك ما دىؿَّ عمى ما دكف العشرة  )) : (جمع القمًة  ) معرفان شبَّ ؽى قكؿ األستاذ أحمد م

  .()((كجمع الكثرة ما تجاكز الثبلثة إلى ما النياية لو 
كذىب الدكتكر فاضؿ السامرائي إلى أفَّ مف أىْـّ أسباب اختبلؼ أكزاف 

كىك سبب آخر مف : القمة كالكثرة  )): الجمكع ىك داللتيا عمى القمة كالكثرة ، قاؿ 
 . )*(((أسباب اختبلؼ الجمكع 

: ثـ تابع القدماء في بياف أفَّ المراد بالقمة ما كاف مف الثبلثة إلى العشرة، قاؿ
كالمراد بالقمة ما كاف مف الثبلثة إلى العشرة فإف زاد عمى العشرة فيك مف جمكع ))

: أربعة أحرؼ، أك عشرة أحرؼ فإف زادت عمى العشرة قيؿ: الكثرة، فيقاؿ
. )**(((حركؼ
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أفعيؿ ،  )كرأل الدكتكر فاضؿ السامرائي أفَّ األصؿ ىك أف تدؿَّ أكزاف 
عمى القميؿ ، كيدؿَّ غيرىا مف جمكع التكسير عمى الكثير ،  (كأفعاؿ، كأٍفًعمة ، كًفٍعمة 

ىذا ىك األصؿ في  )): كما ييعدؿي عف ذلؾ إنَّما يككف لضرب مف الببلغة ، قاؿ 
استعماؿ القمة كالكثرة كقد ييعدؿي عف ذلؾ لضرب مف الببلغة ، فقد تيعطى القمة كزفى 

. )***( ((الكثرة ، كالكثرةي كزف القمة لغرضو ما أك قد ييخىصُّ كؿّّ مف الكزنيف بمعنى 
كلقد دخمت ىذه الفكرةي إلى كتب الصرؼ التعميمية التي ينيؿ منيا الطمبة 

ير سجمكع التؾأفَّ تمقكف منيا مالجامعيكف كغيرىـ قكاعد الصرؼ العربي ، فيـ 
مف ثبلثةو إلى عشرة ، بقكؿ  قمة ككىٍثرىة ، كأىفَّ القمة ما كاف داالن عمى معدكدو : قسماف

ة لمداللًة يف يقكؿ الصرفيكف إف العربية تستعمؿ صيغان مع) : )اجحي الرقالدكتكر عبد
عمى عددو ال يًقؿُّ عف ثبلثة كال يزيد عف عشرة ، كىي الصيغ التي – في األغمًب – 

 . ()((سميت جمكع القمة 
 كمدلكؿ جمع القمًة بطريؽ )): كيقكؿ األستاذ عبد الجبار عمكاف النايمة 

كمدلكليا ما  ... الحقيقًة ثبلثة فما فكقيا إلى العشرة ، كىناؾ أكزاف أخرل لجمكع الكثرة
 . ()((فكؽ العشرة إلى ما ال نياية 

إفَّ ىذا الذم نقمناه عف المغكييف العرب قدمائيـ كمحدثييـ يثبت عمى نحك 
: كاضح كأكيد أفِّ جمكع التكسير عندىـ صنفاف 

أدنى العدد كىك ما كاف عمى -  في أصؿ المغة –كىك ما كاف داالن : جمكع قمة  .ُ
 .مف الثبلثة إلى العشرة 

 .كىك ما كاف داالن عمى أكثر مف ذلؾ : جمكع كىٍثرىة  .ِ
كىذا ىك األصؿ في استعماؿ ىذه الجمكع كما نصكا في دراساتيـ كىك ما 

. ق الدراسة سيككف عرضةن لمبحث كالمناقشًة عندنا في ىذ
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 اثبحث لثانيث
ثعنلث لللوينيث لعربث(مجوعث لقلحثث) الستلال ثعلىثدِساللحِسث

 المبحث السابؽ مف بياف أىفَّ المغكييف العرب قد صنفكا جمكع فيلقد انتيينا 
 ):  لمقمة أكزانان أربعةن ىي  جميكرىـ ذىب إلى أفَّ قمَّةن ككىٍثرىةن ، كأف: التكسير صنفيف 

 آخر بينكا  ، كمف جانبو ىذا مف جانب ، (ًفٍعمىة ) ك ( أىٍفًعمىة ) ك ( أىٍفعىاؿ ) ك  (أىٍفعيؿ 
ٍضعان – أىفَّ ىذه الجمكعى تدؿُّ  . صر مف ثبلثة إلى عشرة نحعمى ما ىك ـ – كى

إفَّ محاكمة أمٍّ مف جانبي الفكرة البد أف يستند بادئ ذم بىٍدءو إلى األدلًة التي 
صمة مٌما لو رتيًكفى إلييا في إقرارىما ، كىذا ما سنحاكؿ إنجازه في ىذا المبحث ا

 . عمى كجو التحديد أدنى العددعمى  (جمكع قمة  )بمكضكع داللًة 

 
َّو
ث اطلةث اَأل 
حث
َّو
ثث( لقرآىث لكرينثث) الستلال ثتالشو هلِسث لنثري

ما ؿَّ تستقي القكاعدي ركحيا كعنصر بقاًئيا مف النصكًص التي تستند إلييا كؾ
ٍمبةو كيمكف  كانت تمؾ النصكصي صحيحةن ثابتةن كانت تمؾ القكاعد مستندةن إلى أرضو صي

تمؾ القكاًعًد حتى إلى التسميـ بيا كاالطمئناف إلى سبلمتيا كال يسمـ ىذا االطمئناف 
 إلى متكئان ان كـتككف طريقة االستدالؿ أك أسمكب تكظيؼ األدلة في استنباط القاعدًة سمي

. منيجو عمًميٍّ سميـ 
ج استخراكالشىؾَّ في أفَّ أبمغى النصكًص التي استند إلييا المغكيكف العرب في 

قكاعدىـ كتقرير معاييرىـ ىي نصكص القرآف الكريـ ، التي ال يرقى شؾّّ إلى 
 . كريـ اؿ ىذا النصّْ  أية ريبة حكؿ ببلغةً ـحكتسبلمتيا، كفصاحتيا ، كال 
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فَّ البحث عف أكزاًف جمكًع القمًة في القرآف الكريـ أىكسع مف أف  ستكعبو تكا 
 كلقد تكفمت دراساته مستقمة بياف تمؾ األىكزاًف في الكتاب الكريـ مف ذلؾ دراسة مكجزة

 ))تمؾ القائمة الطكيمة الميمة التي أعدىا الشي  محمد عبد الخالؽ عضيمة في كتابو 
 بالتفصيؿ ما جاء في القرآف الكريـ  ، فبيف فييا()((دراسات ألسمكب القرآف الكريـ 

: مجمكعان جمع قمَّة ، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ 
  كمف ذلؾ قكلو تعالى : أىٍفعيؿ  .ُ

   البقرة ،  :
    ، كقكلو تعالى 197

   112:  ، النحؿ . 
   كمنو قكلو تعالى : أىٍفعىاؿ  .ِ

   
كقكلو تعالى 6: ، الكيؼ ،    

 
   

   ،
 .24:محمد

  مثؿ قكلو تعالى : أىٍفًعمة  .ّ
   12:  ، التكبة ،

    كقكلو 
   

  17:  ، الرعد.  
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    كمف ذلؾ قكلو تعالى : ًفٍعمىة  .ْ
   

 كقكلوي 11:  ، النساء ،    
    30:  ، يكسؼ.  

 شىؾّّ في كجكد ىذه ثمةيس ؿأف عمى م دليبلن طكىذه اإلشارةي المكجزةي تع
األكزاًف األربعة في القرآف الكريـ ، بؿ إفَّ النظر في ىذا النص الكريـ يثبت أفَّ ما جاء 

الةو كلكف الذم مي فيو أكسىعي مف أف  (جمكع القمة  )عمى كزف  رى في عيجى ريدي أف فٍحصى
كـ إليو كأف نناقشو ىنا ىك مدل االستعانة بالقرآف الكريـ عند المغكيكف العرب في تحف

صر بيف الثبلثة كالعشرة ألفَّ إثبات ىذه نحعمى ما ىك ـ (جمكع القمة  )إثبات داللة 
. الداللة أك نفييا سيترؾ أثره في تكجبو معاني عددو مف النصكص القرآنية الكريمة 

 مباحث النحكييف التي  أفَّ كالقارئ لمتراًث المغكم العربي يفاجأ حيف يكتشؼ
، كأثبتتيا لـ تكف تستند إلى نصكص القرآف  (داللة جمكع القمة)أرست ىذه القاعدة 

الكريـ ، بؿ إفَّ ما كرد في تمؾ المباحث مف الشكاىد القرآنية كاف نزران يسيران ككاف في 
ال داللتيا ، أم أنو يناقش جمع مفردة  (جمكع القمة أك الكثرة)مجممو يناقش أكزاف 

معينة عمى ىذا الكزف أك ذاؾ دكف الدخكؿ في مناقشة داللتيا عمى معدكدو منحصرو 
، كقد يناقش النحكم في أثناء ذلؾ  - (جمع قمة) إف كاف الجمع –بيف الثبلثة كالعشرة 

. مسائؿ ليا مساسه بالجانب النحكم أكثر مف الجانب الصرفي 
كاعمـ أفَّ أبنية القمة أقرب إلى  )): مف ذلؾ مثبلن ما جاء في قكؿ ابف يعيش 

الكاحد مف أبنية الكثرة ، كلذلؾ يجرم عميو كثير مف أحكاـ المفرد ، كمف ذلؾ جكاز 
ثكبه )تصغيره عمى لفظو خبلفا لمجمع الكثير ، كمنيا جكاز كصؼ المفرد بيا ، نحك 

، كمنيا جكاز عكد الضمير عمييا بمفظ اإلفراد ، نحك قكلو ( بيرمة أعشار)، ك  (أسماؿ
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    تعالى 
   
   
 .  66: النحؿ))() . 

 - (أنعاـ)كنبلحظ ىنا أفَّ ابف يعيش تحدث عف عكد الضمير المفرد عمى 
دكف أف يناقش كيؼ أف ىذه المفظة تدؿُّ عمى جمع قمة - كىك مف أبنية جمكع القمة 

. في حيف أفَّ النص يقتضي أف تككف داللتيا داللة كثرة 
ؿ مف أبنية القمَّة : )) (ىػ 761ت  )كقاؿ ابف ىشاـ   بضـ العيف –أىٍفعيؿه : األىكَّ

إما ألنو عمى فىٍعؿ كلكنو : أٍفعىاؿه ، كىك السـ ثبلثي ال يستحؽ أٍفعيؿ : الثاني ... 
كشذَّ نحك أٍرطاب ، كما شذَّ في فىٍعؿ ... أك ألنو عمى غير فىٍعؿ ... معتؿ العيف 

 أٍحماؿ ، كأفراخ ، كأزناد ، قاؿ تعالى : المفتكح الفاء الصحيح العيف الساكنيا نحك 
 . () ((4:  الطبلؽ كأكالتي األحماؿً 

في نصكص تقتضي  (جمكع القمة)كلعؿ الذم ألجأىـ إلى الحديث عف أبنية 
، قد ينكب بعضيا  (قمة ككثرة)أف تككف لمكثرة ىك إيمانيـ بأف أبنية جمكع التكسير 
، كىي  (أك خبلؼي ذلؾ أيضان  )مكاف بعضو فيأتي بناء القميؿ في مكضكع الكثير 

كاعمـ أفَّ  )): فكرة قديمة عند المغكييف العرب تعكد إلى عصر سيبكيو ، الذم يقكؿ 
. ألدنى العدد أبنية ىي مختصة بو ، كىي لو في األصؿ ، كربما شىًركو فيو األكثري 

 . ()((كما أف األدنى ربما شىًرؾى األكثرى 
كاعمـ أنيـ ييدخمكف بعضيا  )): كرأل سيبكيو أف ذلؾ مف باب التكسع ، قاؿ 

 . ()((عمى بعضو لمتكسع إذا كاف ذلؾ جمعان 
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فجعمت لو أمثمة مختصة  ))- :  متحدثان عف جمكع التكسير –كقاؿ الزجاجي 
فيذه األمثمة كاقعة عمى ... بالقميؿ ، كىي أربعة ، أٍفعيؿ ، كأٍفعىاؿ ، كأٍفًعمىة ، كًفٍعمىة 

أقؿ العدد ، كىك ما دكف العشرة ، كربما كقعت ألكثر العدد ، إال أف ىذا ىك األصؿ ، 
 ()((كذلؾ يقع خركجان عف القياس المطرد ، كما أف بناء الكثير ربما شىًركىو في القميؿ 

. ، كسبؽ أفَّ تحدثنا عف ذلؾ كأكردنا نصكصان أخرل في المبحث السابؽ 
كيبلحظ المتتبع لتراث المغكييفى الذم قيعّْدى فيو أحكاـ جمكع القمة أف ىؤالء 

العشرة فما )الدارسيف ال يضطركف لمدخكؿ في تفاصيؿ مناقشة داللة ىذه الجمكع عمى 
إال في مكاطف تتقاطع بصكرة كاضحة مع نظريتيـ ىذه التي قرركا فييا داللة  (دكنيا

 جمكع القمة عمى نحك ما نرل في حديثيـ عف قكلو تعالى 
 

  
   .  فالعدد ىنا ىك  . 228: البقرة

يقتضي أف يككف الجمعي الذم يىًردي في إٍثًرًه جمعى قمة ، لكنو جاء عمى كزفو مف  (ثبلثة)
. قيركء  : (فيعيكؿ)أكزاف جمكع الكثرة كىك 

وى العمماءي في معالجة ىذه القضية اتجاىيف ، فمنيـ مف كاف يرل أفَّ  كقد اتَّجى
دكف النكع اآلخر ،  (القميؿ أك الكثير)في العربية ألفاظان يردي ليا نكعه كاحد مف الجمكع 

لـ يرد لو في العربية جمع قمة ، بؿ الذم كردى  (قرء)كىك مف أجؿ ذلؾ يرل أفَّ لفظة 
، كعمى ىذا يفسر استعماؿ القرآف الكريـ ليذا الجمع  (قركء): ىك جمع الكثرة كىٍحدىهي 

فأما الًقرىدة فاستيغني بيا عف  )): في مكضع يقتضي القمة ، قاؿ سيبكيو  (كىك لمكثرة)
ثبلثة شسكع فاستغنكا بيا عف اشساع ، كقالكا ثبلثة قركء فاستغنكا بيا : أقراد كما قالكا 
ؤ  . ()((عف ثبلثة أٍقري

ذا قمت ثبلثة أىٍكميب فالثبلثة ىي األكمب ،  : )) (ىػ324ت )كقاؿ ابف كالد  كا 
ذا لـ تستعمؿ العرب الجمع القميؿ في مثؿ ىذا استغنت عنو بالكثير فجعمتو لمقميؿ  كا 
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ثبلثة شسكع استغنكا عف أشساع ، كثبلثة قركد استغنكا : كالكثير ، فمف ذلؾ قكليـ 
 . ()((عف أقراد كثبلثة قركء استغنكا بيا عف أقرؤ 

ـى جاء الميمػيَّزي عمى جمع الكثرة دكف القمة : فإف قمت  )): كقاؿ الزمخشرم  ًل
يتسعكف في ذلؾ فيستعممكف كؿ كاحد مف الجمعيف مكاف : ؟ قمت  التي ىي األقراء

اآلخر ، الشتراكيما في الجمعية ، أال ترل إلى قكليـ بأنفسيف كما ىي إال نفكسه 
كثيرة ، كلعؿ القركء كانت أكثر استعماالن في جمع قيرء مف األقراء ، فأكثر عميو تنزيبلن 

 . ()((ثبلثة شسكع : لقميؿ االستعماؿ منزلة الميمؿ فيككف مثؿ قكليـ 
كمنيـ مف يستند إلى ما سبؽ أٍف بيناه كىك أفَّ جمكع التكسير قد ينكب 
بعضيا مكاف بعض فتأتي جمكع الكثرة لمداللة عمى القمة ككذلؾ العكس ، قاؿ 

ًمعى باأللؼ كالتاء ، نحك  )): الزجاجي  اليندات ، كالطمحات ، : ككذلؾ ما جي
كالجفنات، المقصكد بو أف يككف ألقؿّْ العدد ، كربما كقع ألكثره فيككف ذلؾ جائزان غير 

الشتراؾ الجمكع ، كدخكؿ بعضيا عمى بعض ، أال ترل أفَّ فيعيكالن مف أبنية ... مردكد 
 . () ((228:  ، البقرة  ثبلثة قركء أكثر العدد،كقد تقع لمقميؿ ، كما قاؿ 

جمع كثرة ، كالمكضع ( قركء)ك : )) (ىػ 616ت  )كقاؿ أبك البقاء العكبرم 
مكضع قمة ، فكاف الكجو ثبلثة أقراء ، كاختمؼ في تأكيمو ، فقيؿ كيًضعى جمع الكثرة في 

لما جمع في المطمقات أتى بمفظ جمع الكثرة ، ألف كؿ : مكضع جمع القمة ، كقيؿ 
 . ()((ثبلثة أقراء مف قركء : مطمقة تتربص ثبلثة ، كقيؿ التقدير 

كقد يستعار  )): كقاؿ رضي الديف االستراباذم عف جمكع القمة كالكثرة 
:  مع كجكد  ثبلثة قركء أحدىما لآلخر مع كجكد ذلؾ اآلخر ، كقكلو تعالى 

 . ()((أقراء
كا عمى أفَّ مف الجمكع ما ىك داؿّّ  لقد اتَّضح عندنا أفَّ المغكييف العربى قد نصُّ

 عمى أدنى العدد مف الثبلثة إلى العشرة ،  ككنا ننتظر منيـ أف – في أصؿ المغة –
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يقدمكا لنا النصكص الثابتة التي استندكا إلييا في سبيؿ الحكـ عمى داللة ىذه الجمكع 
، ككاف الدارس يحسب أفَّ نصكص القرآف الكريـ ىي في مقدمة األدلة التي تكضح 

عمى أدنى -  في أصؿ المغة –عبلـى استند المغكيكف العرب في القكؿ بكجكًد جمعو داؿٍّ 
 عمى ىذه النصكص – حيف قرركا ذلؾ –العدد ؟ كلكف تبيف لنا أنيـ لـ يستندكا 

كانت  (جمكع القمة  )الكريمة ، بؿ إفَّ ما كرد مف نصكص كريمة في أثناء البحث في 
. تعالج أحكاـ تمؾ الجمكع ال داللتيا - في أغمبيا - 

كالتأمؿ في كثير مف النصكص التي حمَّميا أكلئؾ المغكيكف تبيّْف أنَّيـ ما كانكا 
يناقشكف داللة الجمع فييا إال حينما يركف تقاطعان مع نظريتيـ القائمة بداللة تمؾ 

: الجمكع عمى أقؿّْ العدد ، فنراىـ حينذاؾ يؤكدكف 
. أفَّ األصؿى في العربيًة ىك أٍف تدؿَّ تمؾ الجمكع عمى العشرة فما دكنيا إلى الثبلثة- 1
كأفَّ في نصكص العربية خركجان عمى ىذا األصؿ إذ يأتي فييا الجمع القميؿ كاردان - 2

مقاـ الكثير ، أك تستعمؿ تمؾ النصكص الجمع الداؿَّ عمى الكثير في مقاـً الداؿّْ 
. عمى القميؿ 

كقد يقرر العمماء المتقدمكف أفَّ في العربية ألفاظان لـ ييستعمٍؿ ليا إال جمعه 
، فيك ييستعمىؿ في مكضع لداللة محددة ثـ يىًردي في نصٍّ آخر  (ًقمَّة أك كثرة  )كاحده 

. لداللة أخرل غير التي كانت في مكضعو غيًرًه 
 اطلةث لثانيث

 الستلال ثتالشو هلث لشعريحث
 –لقد انتيينا في المطمب السابؽ إلى نتيجة كاضحة كىي أفَّ المغكييف العرب 

دالَّةه عمى الثبلثة إلى العشرة  (جمكع القمة  )حيف قرركا أفَّ ما اصطمحكا عمى تسميتو بػ
 لـ يككنكا يستندكف إلى استقراء دقيؽ لداللة األلفاظ القرآنية ، بؿ تبيف لنا أف الشكاىد –
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في - لـ تظير كثيران ، كأف ما ظير منيا كاف  (جمكع القمة)القرآنية في مباحث 
يعالج طريقة بناء ىذه الجمكع دكف أف يككف ىناؾ بحث دقيؽ لداللتيا ، إال - مجممو 

إذا ظير في النصكص القرآنية ما يخالفيا مخالفة صريحة عمى نحك ما رأينا في 
 . 228:  ، البقرة  ثبلثة قركء تكجيييـ قكلو تعالى 

كألف البحث العممي أيان كاف تخصصو البد أف يستند إلى أدلة يقينية ، لذا كاف 
،  (جمكع القمة)البد مف البحث عما ييظف أنو مستند المغكييف العرب في تحديد داللة 

كسنحاكؿ في ىذا المطمب تتبع طريقة المغكييف في االستدالؿ بالشكاىد الشعرية في 
لعمنا نجد فييا ما سكَّغ ليـ القكؿ بتحديد داللة جمعو ما عمى  (جمكع القمة)مباحث 

. أدنى العدًد في ىذه الشكاىد 
كالبحث في طريقة المغكييف في االستدالؿ بالشكاىد الشعرية ىنا لو ما ييسكّْغو 

، ذلؾ بأفَّ الشعر العربي كاف كاحدان مف أبرز الركافد المؤسسة لطائفةو ضخمة مف 
القكاعد المغكية في التراث المغكم العربي ، كسنحاكؿ أف نيكثر ىنا مف االستناد إلى 

الشكاىد الشعرية في كتاب سيبكيو ، كالسبب في ذلؾ ىك أف الكثرة الغالبة مف المغكييف 
العرب لـ يأتكا بإضافةو ذات باؿو عمى ما أكرده سيبكيو مف شكاىد في كتابو ، فضبلن 
عما تحممو دراسة ىذا المكضكع في كتاب سيبكيو مف قيمة عممٌيةو في ذاتيا ، إذ إفَّ 

ؿى نصٍّ لغكم  فو كصؿ إلينا كأٍقدمىو  (نحكم)نصَّ سيبكيو ييعد أكَّ . مدكَّ
 عمى استقراءو دقيؽو – أكالن –كالطريقة العممية في نقد االستدالؿ البدَّ أف تقكـ 

لؤلدلة نفسيا التي استند إلييا المغكيكف ، حتى يتبيَّف لنا مدل ما تحتممو تمؾ الشكاىد 
أك تعارضيا ، كحتى  (أك الكثير  )مف معافو قد تؤيد فكرة داللة جمعو ما عمى القميؿ 
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نستطيع استخبلص النتائج كاف ال بدَّ مف عرض شكاىد سيبكيو الشعرية مما لو صمة 
: بمكضكعنا ، كىذه الشكاىد ىي 

فإنؾ  (فىٍعبلن )أما ما كاف مف األسماء عمى ثبلثة أحرؼ ، ككاف  )): قاؿ سيبكيو - 1
كاعمـ ... كىٍمب كأٍكميب : كذلؾ قكلؾ  (أىٍفعيؿ)إذا ثمثتو إلى أف تعشره فإف تكسيره 

: قاؿ الشاعر األعشى . مكاف أىٍفعيؿ  (أىٍفعاؿه )أنو قد يجيءي في فىٍعؿو 
ُوِجْدَت إذا اصطمحوا خيَرهم      َوزْنُدك َأْثَقُب َأزناِدها 

كالقياس في فىٍعؿ ما ذكرنا كأما ما سكل ذلؾ فبل ييعمـ إال بالسمع ثـ تطمب ... 
النظائر ، كما أنَّؾ تطمب نظائر األفعاؿ ىاىنا فتجعؿ نظير األزناد قكؿ الشاعر كىك 

: األعشى 
بًا      وأْمَست عمى آناِفها َعَبَراُتها   . ()((إذا َرّوَح الراعي المِّقاح ُمعزِّ

كما كسركا فىٍعبلن عمى أىٍفعاؿ ،  (أىٍفعيؿ)كربما كسركا فىعىبلن عمى  )): كقاؿ سيبكيو - 2
بىؿه كأٍجبيؿه : زىمىف كأىٍزميف ، كبمغنا أف بعضيـ يقكؿ : كذلؾ قكلؾ  قاؿ الشاعر . جى

: كىك ذك الرمة 
 . ()((َأَمْنِزلتي َميٍّ سالٌم عميكما      هل اأَلزُمُن الالئي َمَضْيَن َرواِجُع 

فإنو ييكسَّر مف أبنية  (فيٍعبلن )كأما ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ ككاف  )): كقاؿ أيضان - 3
 (ًفعىمةو )كقد يجيء إذا جاكز بناء أدنى العدد عمى  ... (أىٍفعاؿ)أدنى العدد عمى 

رىة ، قاؿ الشاعر : نحك  ار كًجحى ٍحر كأٍجحى : جي
 . ()((كراٌم حين تنكفت األفاعي     إلى َأجحارِِهنَّ من الصقيِع 

فإنو ييكسَّر مف أبنية  (فيٍعبلن )كما كاف عمى ثبلثة أحرؼ ككاف  )): كقاؿ سيبكيو - 4
كربما استغني بأٍفعاؿ في ىذا الباب فمـ ييجاكز ،  ... (أٍفعاؿ)أدنى العدد عمى 
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كقالكا ريٍكف كأىٍركيٍف ، ... ريٍكف كأٍركاف : كما كاف ذلؾ في فٍعؿو كفعؿ ، كذلؾ نحك 
: كقاؿ الراجز كىك رؤبة 

 . ()((َوْزحُم ُركنيك ِشَداَد األْرُكْن 
مف بنات الياء كالكاك فإنؾ إذا كسَّرتو عمى  (فىٍعبلن )أما ما كاف  )): كقاؿ سيبكيو - 5

سىٍكط كأٍسكاط ، كثىٍكب كأٍثكاب ، : كذلؾ  (أىٍفعاؿ)بناء أدنى العدد كىسَّرتو عمى 
كقد قاؿ بعضيـ في ىذا الباب حيف أراد بناء أدنى العدد ... كقىٍكس كأٍقكاس 

: قكس كأٍقكيس ، كقاؿ الراجز: كقالكا . فجاء بو عمى األصؿ ، كذلؾ قميؿ  (أىٍفعيؿه )
 . ()((لكلِّ عيٍش قد لبسُت أْثُوبا

فإنؾ إذا بنيتو  (فىٍعبلن )كأما ما كاف مف بنات الياء كالكاك ككاف  )): كقاؿ سيبكيو - 6
كقد بنكه عمى ... بىٍيت كأٍبيات : ، كذلؾ قكلؾ  (أىٍفعاؿ)بناء أدنى العدد بنيتو عمى 

: كقالكا أىٍعياف ، قاؿ الشاعر ... عمى األصؿ ، كقالكا أىٍعييف  (أىٍفعيؿ)
 . ()((ولكّنني أغدو عميَّ ُمَفاَضٌة      ِدالٌص كَأعياِن الجراِد الُمَنظَِّم 

يميف كأىٍيميف : كقالكا  )): قاؿ سيبكيو  (أىٍفعيؿ)جمع قمة عمى  (يميف)كعف جمع - 7
: ألنَّيا مؤنثة ، كقاؿ أبك النجـ 

 . ()((يأتي لها من َأْيُمٍن وَأْشُمِل 
:  ومن الشواهد التي وردت في غير كتاب سيبويه 

باب في احتماؿ القمب لظاىر )ما جاء في الخصائص مف قكؿ ابف جني في  -
ىذا مكضعه يحتاج إليو مع السعة ، ليككف ميعٌدان عند الضركرة ، : )) (الحكـ

معي سىٍطر ، ككمب كأٍكميب ، : فمف ذلؾ قكليـ  أٍسطير ، فيذا كجيو أف يككف جى
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ككىٍعب كأٍكعيب ، كقد يجكز أيضان أف يككف جمع سىطىر، فيككف حينئذ كزىمىفو 
بىؿ كأىٍجبيؿ ، كقاؿ  : كأىٍزميف ، كجى

إني ألكنى بَأْجَباٍل عن َأْجُبمها     وباسم َأْوِدَيٍة عن اسم واديها 
بىؿ كأىٍجبىاؿ)كمثمو أسطار فيذا كجيو أف يككف جمع سىطىر  ، كقد يجكز  (كجى

: أيضان أف يككف جمع سىٍطرى كثىٍمج كأٍثمج كفىٍرخ كأٍفرخ ، قاؿ الحطيئة 
 . ()((ماذا تقول ألفراٍخ بذي َمَرٍخ       ُزْغِب الحواصل ال ماٌء وال َشَجُر 

كما شٌذ في فىٍعؿ المفتكح الفاء  )) : (أكضح المسالؾ)كقاؿ ابف ىشاـ في  -
: كقاؿ الحطيئة ... الصحيح العيف الساكنيا ، نحك أٍحماؿ ، كأىٍفراخ 

 . ()((* ماذا تقول ألفراٍخ بذي َمَرٍخ * 
ال شؾ أفَّ النصكص الشعرية المتضمنة لجمكع القمة ىي أكثر مف ذلؾ بكثير 
، كىي كذلؾ متعددة في كتاب سيبكيو كفي غيره ، كلكننا استعرضنا مف تمؾ الشكاىد 

دى في مباحث جمكع القمة ، كىي تنشئ في ذىف المتتبع جممة مف الحقائؽ  ما كىرى
: البارزة، ىي 

إفَّ ما كرد مف الشكاىد الشعرية في النصكص السابقة لـ نممس فيو ما يؤكد حقيقة - 1
 – كضعان أك في أصؿ المغة كحقيقتيا –أفَّ مف الجمكع في العربية ما ىك داؿّّ 
. عمى أدنى العدًد مف الثبلثة إلى العشرة 

كيتبيف مف استعراضنا أفَّ منيا ما ال يمكف القكؿ فيو أنو يدؿُّ عمى أدنى 
: العدد، كمف ذلؾ قكؿ ذم الرمة 

 َأَمْنِزلتي َميٍّ سالٌم عميكما      هل اأَلزُمُن الالئي َمَضْيَن َرواِجعُ 
: أك كقكؿ الشاعر 

كراٌم حين تنكفت األفاعي     إلى َأجحارِِهنَّ من الصقيِع 
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،  (أىجحارىفَّ )ك (األزمف ) ال يمكف أف يككف جمعا – مثبلن –فيذاف النصاف 
فييما يدالف عمى العشرة فما دكنيا ، ألف معناىما يقتضي الداللة عمى الكثرة كما ىك 

. بىيّْف 
 أم الحكـ بأفَّ ىذه الجمكع جمكع قمة مع أنيا –كلعؿ الذم سكغ ليـ ذلؾ 
 ىك ما سبؽ أف قررناه كىك أنيـ يؤمنكف بنظرية –كردت في نصكص تقتضي الكثرة 

تناكب جمعي الكثرة كالقمة في الداللة ، إذ قد تدؿ جمكع الكثرة عمى ما ىك منحصر 
 –مف ثبلثة إلى عشرة ، كقد تدؿُّ جمكع القمة عمى ما ىك كثير ، كىذا خبلؼ األصؿ 

 الذم ينص عمى داللة جمكع القمة عمى العشرة فما دكنيا ، كداللة جمكع –عندىـ 
. الكثرة عمى ما ىك أكثر مف ذلؾ 

جمكع ) كتأمُّؿي ىذه النصكص يبيف أفَّ ما كرد فييا مف شكاىد تتضمف أكزانان عمى -2
نما كاف  (القمة لـ يكف غرض المغكييف مف دراستيا بحثى داللة تمؾ الجمكع ، كا 

الغرض ىك مناقشة طريقة جمع بعض األلفاظ المغكية عمى ىذا الكزف أك ذاؾ 
مف أكزاف جمكع القمة ، ككذلؾ بياف مدل مكافقًة جمًع ىذه األلفاًظ عمى األكزاف 

تمؾ مع المقاييس كالقكاعد الثابتة عند عمماء العربية أك عدـ حصكؿ تمؾ 
. المكافقة

إف النتيجة التي ننتيي إلييا ىنا تسممنا إلى ما خمصنا إليو في المطمب 
السابؽ ، كىك أف المغكييف العرب لـ يككنكا يستندكف إلى أدلة يقينية كاضحة تبيف 

بصكرة جمية كيؼ أف طائفة محددة مف جمكع التكسير تدؿ عمى الجمع القميؿ ، كأفَّ 
ما عداىا يدؿُّ عمى الجمع الكثير ، فالنظر إلى طريقة المغكييف في تمثُّؿ الشكاىد 

القرآنية كالشعرية في أثناء دراسًة جمكع الًقمَّة تبيّْف أنَّيـ لـ يككنكا يستندكفى إلييا في 
سبيؿ التثبُّت مف داللة الجمع فييا بؿ كاف الغرض مف بحثيا كتحميميا عند المغكييف 

ىك معرفة طريقة جمع بعض األلفاظ جمع تكسير ، كعمى أمّْ كزف يجمع ىذا المفظ أك 
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، كالشكاىد -  كما رأينا سابقان –ذاؾ ، فالنصكص القرآنية لـ يكف ييستند إلييا في ذلؾ 
الشعرية كذلؾ لـ يتضح أف المغكييف العرب كانكا يمتجئكف إلييا  في سبيؿ إقرار داللة 

 شكاىد – مع قمتيا –جمكع القمة ، كأفَّ ما كرد مف النصكص القرآنية كالشعرية كانت 
. عمى طريقة جمع قسـ مف األلفاظ المغكية جمع قمة اطرادان أك شذكذان 

المؤيدة لمقكلة المغكييف يفتح  (القرآنية كالشعرية)إفَّ غياب األدلة السماعية 
 في –المجاؿ كاسعان لمتشكيؾ في صحة نظريتيـ ، القائمة بأفَّ ثمَّة جمعان لمقمة يدؿ

ىذا .  عمى أدنى العدد ، كأف ما عدا ىذه الجمكع يدؿ عمى العدد الكثير –أصؿ المغة 
قرار ضعؼ ىذه النظرية  مف جية ، كمف جية أخرل فإف إثبات ىذا التشكيؾ ، كا 
يعني أفَّ في آراء المغكييف كنظرياتيـ ما ال يستند إلى أدلة يقينية كاضحة ، كىذه 

مخالفة صريحة لقكاعد التفكير العممي ، كمنيج البحث المنظـ القائـ عمى أساس أف 
العمـ يتسـ باعتماده عمى سمسمة مف البراىيف كاألدلة الكاضحة التي ال يممؾ الباحث 
أك المطمع عمييا إال االقتناع بيا كالتصديؽ بصحتيا ًلما تممكو مف قدرة إلقناع أم 

. عقؿو 
 اطلةث لثالحث

 ث لكالمث لعرتيثث(مجوعث لقلح) أ ز ىثث( لعلد) لعالقحثتنيث
 –لقد اتضح في المطمبيف السابقيف أف المغكييف العرب لـ يككنكا يصدركف 

تدؿ في الكٍضع عمى ما ىك منحصر مف ثبلثة إلى  (جمكع القمة  )حيف ذىبكا إلى أفَّ 
 عف أدلة يقينية كاضحة ، بؿ اتضح أيضان أنيـ لـ يعطكا جانب الداللة أىمية –عشرة 

. كبيرة حيف عقدكا في كتبيـ مباحث لدراسة جمكع القمة 
كلقد كرد في نصكصيـ الكثير مف الشكاىد النثرية كالشعرية التي تتضمف 

جمكع قمة كىي داٌلةه عمى الكثير ، ككاف تكجيييـ لذلؾ ىك أفَّ جمكع التكسير ينكب 
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عمى القميؿ ،  (جمكع القمة)بعضيا عف بعض في الداللة ، كأف األصؿ ىك أف تدؿ 
. تدؿ عمى ما ىك فكؽ العشرة  (جمكع الكثرة)في حيف أف 

 )كأماـ غياب األدلة اليقينية المقنعة التي تشيد لنظرية المغكييف في داللة 
بالصحة ، لـ يبؽ أمامنا سكل تقديـ الفرضيات كاستنطاؽ مجمكعة مف  (جمكع القمة

النصكص التي نفترض ارتكاف ىؤالء الدارسيف إلييا في صياغة نظريتيـ ىذه ، 
كمناقشة ىذه الفرضيات ، ثَـّ الحكـ بسبلمة ىذه النظرية أك ضعفيا ، كىذا ما سنحاكؿ 

. تقديمو في ىذا المطمب 
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في الكالم العربي  (جموع القمة)وأوزان  (العدد)ظاهرة التالزم بين :ثأ الًث
لك استعرضنا جممة مف النصكص النثرية كالشعرية لكجدنا فييا ما يشيد 
لنظرية المغكييف العرب بالدقة كالسبلمة ، إذ يظير فييا تبلـز كاضح بيف ألفاظ 

األعداد المنحصرة مف ثبلثة إلى عشرة كأكزاف جمكع القمة ، كقد جاء ىذا التبلـز في 
. نصكص قرآنية كأخرل شعرية برزت فييا ظاىرة التبلـز ىذه عمى نحكو جميٍّ 

: أما النصوص القرآنية فإن منها 
    قكلو تعالى  .ُ

  
   .  226: البقرة.  

  قكلو تعالى  .ِ
  
  

  
  
   .  234: البقرة.  

   قكلو تعالى  .ّ
  

   
   

  
  .  124: آؿ عمراف.  

    قكلو تعالى  .ْ
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 .125:آؿ عمراف. 

    قكلو تعالى  .ٓ
   .  2: التكبة.  

    قكلو تعالى  .ٔ
   
  
   
   
    

      . 
  .27: لقماف 

   قكلو تعالى  .ٕ
   

  
  

  
    

 .  4: الطبلؽ . 
: كمف شكاىد سيبكيو - 

نَّ كالبًا هذذ َعْشُر َأْبُطٍن       وَأنَت بريٌء من قباِئمها الَعْشرِ   ()واإ
:  كقكؿ الحطيئة 

 ()ثالثُة َأنُفٍس وثالُث ذوٍد     لقد جار الزماُن عمى عيالي
:  كجاء في كتاب سيبكيو أيضان 

صَبعُ   ()َأرمي عميها وهي َفرٌع َأْجمُع        وهي ثالُث َأذُرٍع واإ
: ويمكن إيضاح ظاهرة التالزم في هذذ النصوص من خالل الجدول التالي 
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الوزن جمع القمة  (كتابة)العدد ت 
أىٍفعىاؿ آالؼ ثبلثة  1
أىٍفعيؿ أىشيير ثبلثة  2
أىٍفعيؿ أىشيير أربعة  3
أىٍفعىاؿ آالؼ خمسة  4
أىٍفعيؿ أىٍبحير سبعة  5
أىٍفعيؿ أٍبطيف عىٍشر  6
أىٍفعيؿ أىٍنفيس ثبلثة  7
أىٍفعيؿ أىذريع ثبلث  8

إف ىذه النصكص التي بيف أيدينا تيعطينا تصكران كاضحان بأنيا يمكف أف تككف 
شاىدان عمى صحة نظرية عمماء المغة في أفَّ لمعربية أكزافى جمعو تدؿُّ عمى أدنى العدد 
، ذلؾ بأفَّ األعداد الكاردة في ىذه النصكص المغكية منحصرة بيف الثبلثة كالعشرة ، 

. كأف أكزاف الجمكع التي الزمتيا كانت عمى ما سمّْيى عند المغكييف بجمعى ًقمَّة 
ذا أخذنا بالحسباف غياب النصكص القاطعة التي تبيف لنا عىبلـى استند  كا 

المغكيكف في تحديد جمكع القمة ، فإف كجكد ظاىرة التبلـز بيف األعداد مف ثبلثة إلى 
يمكف أف  (كما ىك كاضح في النصكص التي نقمناىا سابقان )عشرة كأكزاف جمكع القمة 

في الدرس المغكم العربي ، كلقد تكفر  (داللة جمكع القمة)تككف ىي المؤسسة لنظرية 
بيف يدمَّ ما يشيد لفرضي ىذا بالصحة ، كيدؿ داللةن كاضحة عمى أفَّ عمماءنا 

ىذه في القكؿ بكجكد جمكعو في العربية تدؿ  (ظاىرة التبلـز  )المتقدميفى استندكا إلى 
 عف النحكييف –مف ثبلثة إلى عشرة ، كذلؾ ما جاء في قكؿ رضي الديف االستراباذم 

كاستدلكا عمى اختصاص أمثمة التكسير األربعة بالقمة بغمبة استعماليا في  ))- : 
 . ()((تمييز الثبلثة إلى العشرة ، كاختيارىا فيو عمى سائر المجمكع إف كجدت 

حتى  (جمكع القمة)كتبقى ىذه النظرية قائمة كيمكف االستناد إلييا في تفسير نشأة فكرة 
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بيف  (عدـ التبلـز)ترد نصكص تخالؼ ىذه الطريقة في االستعماؿ ، كيتضح فييا 
كىذا ما سنحاكؿ مناقشتو في الصفحات القادمة إف شاء . العدد كالجمع المصاحب لو 

. اهلل 
: في الكالم العربي (جموع القمة)وأوزان  (العدد) ظاهرة عدم التالزم بين :ثانيا

لقد عرضنا في الصفحات السابقة طائفة جيدة مف النصكص التي تتضمف 
النظرية -   بسببو –كأكزاف جمكع القمة عمى نحكو كادت  (كتابة)تبلزمان بيف العدد 

ـي كتثبتي أركانيا لما تشيد  المغكية السائدة في القكؿ بداللة جمعو ما عمى أدنى العدد تسم
. ليا تمؾ النصكص مف حجة 

كلكف المتتبع لمنصكص العربية يكتشؼ أفَّ كثيران مف فصيحيا تضمف شكاىد 
، كىذا تقاطع ظاىره مع النظرية  (جمع القمة)ككزف  (العدد)عمى عدـ التبلـز بيف 

. المذككرة آنفان التي نحف بصدد الحديث عنيا اآلف 
فقد كانت تمؾ الشكاىد المتضمنة خركجان عمى مقاييس المغكييف بالغة درجة 
مف الصحة ال يمكف الشؾ بيا أبدان ، إذ إفَّ منيا اآلياًت الكريمةى كاألحاديثى الشريفةى 

: الصحيحةى ، كالشكاىدى الشعريةى المتقدمةى ، كيىٍحسيف عرضيا عمى النحك اآلتي 
  قكلو تعالى  .ُ

  
   .  228: البقرة.  

   قكلو تعالى  .ِ
   

   
   

  .  261: البقرة.  
    قكلو تعالى  .ّ
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  .  27: القصص.  
الجار : ثبلث خصاؿ مف سعادة المرء المسمـ في الدنيا  )) : كمنو قكؿ النبي  .ْ

  .()((الصالح ، كالمسكف الكاسع ، كالمركب الينيءي 
الحيَّة ، كالغرابي األبقع ، : خمسي فكاسؽ تيٍقتىٍمفى في الًحؿّْ كالحـر  )) : كقكلو  .ٓ

 . ()((كالفأرة ، كالكمبي العقكر ، كالحديا 
 : ()كمف شكاىد سيبكيو ، قكؿ عمر بف أبي ربيعة- 

  فكان نصيري دون من كنت أتَّقي 
                            ثالُث ُشُخوٍص كاِعباِن وُمْعِصُر 
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 : ()كجاء في كتابو أيضان 
قد َجَعَمَت مني عمى الظِّراِر       َخْمَس َبناٍن قانِئ اأَلظفاِر 

كيمكف عرض الظكاىر المغكية التي تتضمنيا النصكص السابقة مما نحف 
: بصدد الحديث عنو عمى النحك اآلتي 

العدد مكضع الشاىد ت 
جمع 
الكثرة 

كزنو 
الكزف عمى كفؽ قكاعد 

النحاة 

فيعيكؿ قركء ثبلثة ثبلثة قركء  1
أٍفعيؿ : أىقرؤ 
أٍفعىاؿ : أك أقراء 

مىفىاًعؿى سنابؿ سبع سبع سنابؿ  2
سنببلت ، ألف ىذا 
.  الجمع يدؿ عمى قميؿ

حجات ًفعىؿ حجج ثماني ثماني حجج  3
ًخٍصبلت ًفعاؿ خصاؿ ثبلث ثبلث خصاؿ  4
فاسقات فىكىاًعؿى فكاسؽ خمس خمس فكاسؽ  5
أٍفعيؿ : أٍشخيص فيعيكؿ شخكص ثبلث ثبلث شخكص  6
بنانات فىعاؿ بىناف خمس خمس بىناف  7

كال شؾ في أف مثؿ ىذه الشكاىد قد كقعت في أيدم عمماء العربية كدرسكىا 
كعممكا ما فييا مف المخالفة الصريحة لقكاعدىـ كمعاييرىـ الثابتة ، كىـ مف أجؿ ذلؾ 
ليكا ما درسيكا منيا بأف المراد مف األسماء المجمكعة في مثؿ ىذه الشكاىد  ليكىا أك أكَّ أكَّ

كقد يجيء خمسة كبلب ، يراد بو  )): ىك استغراؽ الجنس ال الجمع ، قاؿ سيبكيو 
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أم ىذا مف ىذا الجنس ، ككما . ىذا صكتي كبلبو : خمسة مف الكبلب ، كما تقكؿ 
: كقاؿ اآلخر ... ىذا حىبُّ ريٌماف : تقكؿ 

 . () ((قد َجَعَمَت َميٌّي عمى الظَّراِر       خمَس َبناٍن قانِئ اأَلظفارِ 
كيمكف أف نىٍعرض التقابؿ أك التبايف في استعماؿ األعداد المحصكرة مف ثبلثة 

إلى عشرة في الكبلـ العربي إذ يظير فييا أنيا تارةن تبلـز جمكع القمًة كتارةن أيخرل 
: تفارقيا ، كذلؾ بصياغة الجدكؿ اآلتي 

العدد ت 
جمع )معدكده عمى كزف 

 (القمة
معدكده عمى كزف جمع الكثرة 

ثبلثة  1

 (ثبلثة آالؼ)
أٍفعاؿ : آالؼ 

 (ثبلثة اشير)
أٍفعيؿ : أٍشيير 

 (ثبلث قركء)
فيعيكؿ : قركء 

 (ثبلث شيكر)
فيعيكؿ : شيييكر 

خمسة  2
 (خمسة آالؼ)

أفيعاؿ : آالؼ 
فىكىاعؿ : ، فكاسؽ  (خمس فكاسؽ)

فىعاؿ : ، بىناف  (خمس بىناف)ك

سبعة  3
 (سبعة أٍبحير)

أٍفعيؿ : أٍبحير 
 (سبع سنابؿ)

مىفاًعؿ : سنابؿ 

عىشرة  4
 (عىٍشري أٍبطيف)

أٍفعيؿ : أٍبطيف 
 (عشر ًنعىـ)

ًفعىؿ : ًنعىـ 
إفَّ ما سبؽ أف افترضناه مف إمكانية استناد النظرية السائدة في تحديد جمكع 
لمقمة تدؿُّ عمى ما ىك منحصر بيف الثبلثة كالعشرة بناءن عمى ما كرد في النصكص 
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صار ينقضو اآلف ما تتضمنو  (جمكع القمة)بيف العدد ك (تبلـز)الفصيحة مف 
، بؿ رأينا أف  (جمكع القمة)بيف أدنى العدد ك (عدـ تبلـز)نصكص ىذا المطمب مف 

. األعداد السابؽ ذكرىا قد الزميا الجمكع التي سميت عندىـ بجمكع الكثرة 
إفَّ المنطؽ العممي الذم كاف يفرض االستناد إلى نصٍّ ما في سبيؿ إثبات أفَّ 

 )ظاىرو بيف العدد  (تبلزـو  )في العربية جمعان يدؿُّ عمى أدنى العدًد لما يتضمَّنو مف 
ككزف الجمع ىك نفسيوي يفرض االستناد إلى نصٍّ آخر يتضمَّف  (مف ثبلثة إلى عشرة 

، إذ يردي فيو تبلزـه جديده بيف العدد نفسو كاألكزاف التي تسمَّى  (التبلـز  )خبلؼ ىذا 
. عند المغكييف بأكزاف جمكع الكثرة 

إفَّ كجكد النصّْ كما يخالفو يضعؼي النظرية التي تحاكؿ أف تثبت داللة أكزاف 
إفَّ فكرة : عمى أدنى العدد ، كيدعكنا إلى القكؿ  (أفعيؿ ، كأفعاؿ ، كأفًعمة ، كًفٍعمة  )

في الدرس المغكم ال تؤيدىا قكاعد التفكير العممي الرصينة التي  (جمكع القمة  )داللة 
ـى ال بدَّ أف يستندى إلى أدلةو كحججو كبراىيفى منطقيةو مقنعةو  .   تنصُّ عمى أفَّ العم
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 اثبحث لثالحث
ثثث(داللته) ثث(مجعث لقلح) لعالقحثتنيث

دد سحثنقليحث ثضوءث لنصث لقرآنيثث
دراسة عممية  (داللًتوً )ك  (جمع القمة)ال يمكف دراسة حقيقة العبلقة بيف 

مفصمة ما لـ نستند إلى تحميؿ استعماؿ ىذا الجمع في نصٍّ متكامؿ مكثؽ يضُـّ 
ؿي في استعماليا ، كليس بيف أيدينا نصّّ تتكافر فيو كؿ  (جمكع القمة) كميا ، كييفىصّْ

ضكابط الدقة كاإلتقاف مثؿ النص القرآني الكريـ ، الذم سنجعؿ منو كمف استعمالو 
نةى المعياريةى التي تناقشي نظرية المغكييف العرب في تحديد داللة  لجمكع القمة المدكَّ

. جمكع القمة 

 اطلةث ا  ث
 ث لقرآىث لكرينثث(مجوعث لقلح)

الشؾ في أفَّ أكسع دراسة لغكية عينيت بإحصاء األلفاظ المجمكعة جمع قمة 
في القرآف الكريـ ىي تمؾ التي قدميا الدكتكر محمد عبد الخالؽ عضيمة في كتابو 

 ، إذ أحصى في ىذه الدراسة تمؾ األلفاظ ، مقدمان ()(دراسات ألسمكب القرآف الكريـ)
. كما ىي عند المغكييف العرب  (جمكع القمة)معيا دراسة لغكية مفصمة ألحكاـ 

كسنحاكؿ في ىذا المطمب إيراد طائفة مختصرة مف تمؾ األلفاظ المجمكعة 
جمع قمة في القرآف الكريـ ، حتى نتمكف بعدىا مف مناقشة داللتيا كأثرىا في فيـ 

. النص القرآني الكريـ 
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كأحسب أفَّ في إيراد ىذه األلفاظ كالنصكص القرآنية التي تضمَّنتيا ما يسكّْغي 
لي فعؿ ذلؾ إذ إنني أعنى في جانب كبير مف ىذه الدراسة بنقد االستدالؿ عند 

، كنقد االستدالؿ البدَّ أف يسبقو  (جمع القمة  )المغكييف العرب في ما لو صمة بداللة 
ؿه لمدليؿ ، حتى يككف التحميؿ قائمان عمى أساس عمميٍّ دقيؽ  . عرضه مفصَّ

  (َأْفَعال) ما جاء من األلفاظ مجموعًا عمى وزن :أ الث
بيَّفى الدكتكر محمد عبد الخالؽ عضيمة أف أكثر جمكع التكسير كقكعان في 

فميس ىناؾ صيغة أخرل يشاركيا في ىذه  ))،  (أىٍفعىاؿ)القرآف الكريـ ، ىك صيغة 
 ، كتزيد األلفاظ القرآنية المجمكعة جمع قمة عمى ىذه ()((الكثرة أك تقارب منيا 

: عمى مائة لفظ ، نجتزئ منيا االلفاظ اآلتية  (أىٍفعىاؿ)الصيغة 
  ، قاؿ تعالى  (أنيار) .ُ

  
  

    
      

  .25: البقرة . 
   ، قاؿ تعالى  (آباء) .ِ

  
  

   
   .  200: البقرة.  

   ، قاؿ تعالى(األرحاـ) .ّ
  

   .1:النساء.  
  ، قاؿ تعالى  (أنعاـ  )ك (آذاف) .ْ
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     . 179: األعراؼ. 
   ، قاؿ تعالى  (األذقاف) .ٓ

   
   
  

    .  107: اإلسراء.  
    ، قاؿ تعالى  (أقبلـ) .ٔ

   
  .  27: لقماف.  

   ، قاؿ تعالى  (أفناف) .ٕ
   

     
  

      . 
  .48-46: الرحمف 

  ، قاؿ تعالى  (األياـ) .ٖ
  

   
   . 

  .24: الحاقة 
   ، قاؿ تعالى  (أمشاج) .ٗ
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  .  2: اإلنساف . 

 : (َأْفِعَمة) ما جاء في األلفاظ عمى وزن :ثانياث
   ، قاؿ تعالى  (أًذلة) .ُ

   
  .123: آؿ عمراف.  

   ، قاؿ تعالى  (أىٍسًمحة) .ِ
   

  
   

 
  .  102: النساء.  

  ، قاؿ تعالى(أىًعزَّة) .ّ
   

    
    

  
  

  
   .  54: المائدة.  

   ، قاؿ تعالى  (أًئمَّة ) .ْ
   

   
  
   
    

   .  12: التكبة.  
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   ، قاؿ تعالى  (أكدية) .ٓ
  

  
  

  
   .  17: الرعد .  

  ، قاؿ تعالى  (أفئدة) .ٔ
  

   
  
  .  37: إبراىيـ.  

     ، قاؿ تعالى  (أشحة) .ٕ
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      .  19-18: األحزاب .  

   ، قاؿ تعالى  (أجنة)  .ٖ
    

   
   

  .  32: النجـ  . 

 : (َأْفُعل) ما جاء من األلفاظ عمى وزن :ثالثاث
    ، قاؿ تعالى  (أٍبحير) .ُ

   
  
   
   
    

     .
  .27:لقماف

   ، قاؿ تعالى  (أٍشيير) .ِ
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      .  197: البقرة ، 
    كقاؿ تعالى 

  
    

    
  .كقاؿ تعالى226: البقرة ،  

  
  

  
  

 
   

    
  
  

    
    .  5: التكبة.  

   ، قاؿ تعالى  (أٍنفيس) .ّ
   

   
   
   

    
   

    
   

   
    .  كقاؿ تعالى 128: النساء ،  
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      .  كقاؿ تعالى 54: البقرة ، 

   
    

   
  

   
    

    
  .  11: الشكرل.  

   ، قاؿ تعالى  (أٍعييف) .ْ
   
      .  كقاؿ 19: غافر ، 

   تعالى 
    

   
  

     .  كقاؿ تعالى 101: الكيؼ ،   
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      .  66: يس.  

    ، قاؿ تعالى  (أٍنعيـ) .ٓ
   

  
   

   
   

   
  

      
 .  كقاؿ تعالى 112: النحؿ ،   

   
    

   
      

  
   
     .  121- 120: النحؿ.  

  (ِفْعَمة) ما جاء عمى وزن :د تعاث
    ، قاؿ تعالى  (إخكة) .ُ

   
 .  كقاؿ تعالى 11:النساء ،    
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    . 
  ، كقاؿ تعالى7: يكسؼ

  
  
  .10: الحجرات.  
، فمنيـ مف كاف يرل أفَّ ىذا المفظ  (إخكة)كلقد اختمفت مذاىب النحكييف في 

ىذا باب ما ىك )كليس جمعان ، كمف ىؤالء سيبكيو الذم عقد فصبلن أسماه  (اسـ جمع)
إال أف . اسـ يقع عمى الجميع لـ يكسر عميو كاحده ، كلكنو بمنزلة قكـو كنىفىر كذىكد 

ٍخكىة: كمثؿ ذلؾ في كبلميـ  )):  ، قاؿ فيو ()((لفظو مف لفظ كاحده  . ()((أخ كا 
رضي : ىك جمع قمةو ، كمف ىؤالء  (إخكةه )كلكف لغكييف آخريف ذىبكا إلى أف 

 ، كيبدك أنو قد تابعيـ عمى ذلؾ () ، كأبك حياف األندلسي()الديف االستراباذم
  .()الدكتكر محمد عبد الخالؽ عضيمة

    ، قاؿ تعالى  (ًنسكة) .ِ
  
  

    .  30: يكسؼ . 
   كقاؿ تعالى 

    
   
   
   

  
   .  50: يكسؼ. 
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   ، قاؿ تعالى  (ًجنَّة) .ّ
   

  
   .  ىكد :

   ، كقاؿ تعالى 119
  

    
  
     . الصافات :

158 .
ىي أكثر مف ذلؾ  (جمع قمة)كال شؾ في أف األلفاظ القرآنية المجمكعة 

. بكثير، كلكنا اقتطفنا طائفة منيا لتككف تكطئة لمناقشة داللتيا في تمؾ النصكص 
إف قراءة النصكص الكريمة السابقة تيعطي جممة مف الحقائؽ لعؿ ما يعنينا 

في الكثير الغالب  (القميؿ)ال   (الجمع الكثير)منيا ىنا ىك داللتيا الصريحة عمى 
تدؿ عمى ما ىك  (جمكع القمة)منيا ، كىذا مفارؽ لقكاعد المغكييف التي تنص عمى أف 

. منحصر مف ثبلثة إلى عشرة 
كلقد قامت في تمؾ النصكص التي يدؿ فييا جمع التكسير عمى الكثير قرائفي 
معنكيةه كأيخرل يمكف أف نيعدَّىا لفظية تمنع أف يككف المراد فييا أدنى العدد مف الثبلثة 

: إلى العشرة ، كمف ذلؾ مثبلن 
   قكلو تعالى 
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   .179: األعراؼ .
، ككؿه منيما عمى كزف جمكع  (آذاف)ك (أٍعييف)فقد كرد في ىذا النص لفظتا 

، كاألصؿ عند المغكييف أف تدال عمى قميؿ العدد ، كىذا ما ال  (أٍفعىاؿ)ك (أٍفعيؿ)القمة 
يمكف أف يككف مرادان في ىذا النص بسبب داللتو الكاضحة كحديثو عف أىؿ النار 
كعددىـ أكثر مف عشرة ببل ريبو ، بؿ يدؿُّ عمى ذلؾ ما كرد في النص مف لفظة 

 . (كثيران )
بعد أحد أكزاف جمكع القمة  (الكثير  )كممَّف تساءىؿى عف كيفية مجيء لفظ 

اإلماـ بدر الديف الزركشي في أثناء تكجييو بعض النصكص القرآنية فعدَّ ذلؾ ميٍشكبلن 
البقرة  )((فييضاعفو لىوي أضعافان كثيرة  )): كمف المشكؿ قكلو تعالى  )):  ، حيف قاؿ 

، كحاكؿى أٍف يكجد لو (()*( جمعي قٌمة فكيؼ جاء بعده كثرة ( أٍضعافان ) فإفَّ  ( 245
. تخريجان 

   كمثمو قكلو تعالى 
   

  .  عمى  (جمع قمة)،  (أىًذلَّةه ) ، فمفظة 123: آؿ عمراف
كىك يدؿُّ عمى ما ىك منحصر مف ثبلثة إلى عشرة بحسب قكاعد المغكييف  (أىٍفًعمة)كزف 

، كىذا ال يمكف أف يككف مرادان في نصٍّ يتحدث عف المسمميف ببدرو ، الذيف ييقدر 
. عددىـ آنذاؾ ببضع مئات 

   كقاؿ تعالى 
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   .  119: ىكد . 

كال يمكف أف يككف عدد الًجنَّة المتحدث عنيـ في ىذه اآلية الكريمة العشرة أك 
ما دكنيا ، بؿ أفَّ معنى النص ىنا البد أف يككف عدد الًجنَّة المتحدث عنيـ أكثر مف 

. ذلؾ بكثير 
كليس مف شؾ في أفَّ ثمة ألفاظان في النصكص السابقة جاءت دالة عمى 

الجمع القميؿ ، سكاء رافؽ الجمعى عدده داؿ عمى العشرة فما دكنيا ، أـ لـ يرافقو ، كمف 
: ذلؾ 

 .  سخرىا عمييـ سبع لياؿو كثمانية اياـ قكلو تعالى - 
   كقكلو - 
   

  .  27: لقماف . 
   كقكلو - 

  .  197: البقرة . 
إف طريقة القرآف الكريـ في استعماؿ ىذه الجمكع تدعكنا إلى أف نؤصؿ قاعدة 
جديدة غير تمؾ السائدة في التراث ، كتنص ىذه القاعدة الجديدة عمى أف األصؿ في 

ىك الداللة عمى ميطمؽ الجمع القميؿ  (أٍفعيؿ ، كأٍفعىاؿ ، كأٍفًعمىة ، كًفٍعمىة)الجمكع األربعة 
كالكثير ، كالذم يحدد إحدل ىاتيف الداللتيف دكف األخرل ىك النص كما يضمو مف 

. قرائف محددة 
إفَّ االنطبلؽ في التعامؿ مع النصكص السابقة عمى كفؽ ىذا األصؿ الجديد 
ال يخمؽ أم تناقض أك تقاطع بيف القاعدة المغكية كمعنى النص ، بؿ ستككف القاعدة 
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دراكو كمسايرتو ، كىذا يعني أف كيبلن مف القاعدة  حينذاؾ كسيمة جيدة لفيـ النص كا 
. كالمعنى سكؼ يتكامبلف كال يتناقضاف أك يتقاطعاف 

كلكف ماذا يحدث حيف ننطمؽ مف القكاعد المغكية الثابتة في مصنفات 
النحكييف لقراءة النصكص الكريمة السابقة كما يشابييا ؟ أحسب أف الذم يحدث ىك 
تقاطع كتعارض صريح بيف داللة القاعدة المغكية مف جية ، كالنص القرآني مف جية 

أخرل ، بسبب اتفاؽ المغكييف العرب عمى أف تمؾ الجمكع األربعة تدؿ عمى أقؿ 
. العدد

كال شؾ في أف المغكييف العرب قد اطمعكا عمى تمؾ النصكص ، كال يرد في 
خاطرم أنيـ كانكا يجيمكنيا ، بؿ كانكا عمى عمـو بيا ، كلكف الذم شجعيـ عمى 

اإليماف بعدـ التعارض بيف القاعدة كالنص ىك ذىابيـ إلى أف جمع القمة قد يرد كيراد 
فأبنية أدنى العدد )): قاؿ سيبكيو . ككذلؾ جمع الكثرة قد يرد كيراد بو القمة . بو الكثرة 

فتمؾ أربعة أبنية ، فما خبل ىذا  ... (ًفٍعمىة)ك ... (أىٍفًعمىة)ك ... (أىٍفعىاؿ)ك ... (أٍفعيؿ)
ٍف شىًركو األقؿ  فكؿُّ شيء خالؼ ىذه األبنية في الجمع ... فيك في األصؿ لؤلكثر كا 

ف عنى بو األقؿُّ فيك داخؿ عمى بناء األكثر كفيما ليس لو  كما . فيك ألكثر العدد ، كا 
 . ()((يدخؿ األكثر عمى بنائو كفي حيزه 

 –كلكنيـ يعكدكف في كؿ مرة كيؤكدكف أف ذلؾ خبلؼ األصؿ كأف األصؿ 
 داللة تمؾ الجمكع عمى أقؿ العدد ، كداللة غيرىا عمى أكثره ، –في الكبلـ العربي 

كاعمـ أف ألدنى العدد أبنية ىي مختصة بو ، كىي لو في األصؿ ،  )): قاؿ سيبكيو 
 . ()((كربما شىًركو فيو األكثر ، كما أف األدنى ربما شىًرؾ األكثرى 
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فيذه  ))- : األربعة  (جمكع القمة  ) متحدثان عف أكزاف –كقاؿ الزجاجي 
األمثمة كاقعة عمى أقؿ العدد ، كىك ما دكف العشرة ، كربما كقعت ألكثر العدد ، إال 
أفَّ ىذا ىك األصؿ ، كذلؾ يقع خركجان عف القياس المطرد ، كما أف بناء الكثير ربما 

 . ()((شىًركو في القميؿ
فيذا يعني أف المغكييف العرب أدرككا إمكانية داللة تمؾ الجمكع عمى الكثير ، 
كلكنيـ يؤكدكف أف ذلؾ ليس ىك األصؿ إٌنما األصؿ ىك أف تىديؿَّ عمى القميؿ ، بؿ إفَّ 

 خركجان عف القياس المطرد ، فضبلن – كما ذىب الزجاجي –داللتيا عمى الكثير يقع 
، كما  (ربَّما)عٌما في نصكصيـ مف إشارة البدَّ مف التنبيو عمييا كىك استعماليـ لعبارة 

كاعمـ أف ألدنى العدد أبنية ىي مختصة بو ، كىي لو في األصؿ ،  )): قاؿ سيبكيو 
( . (كربما شىًركو فيو األكثر ، كما أف األدنى ربما شىًرؾ األكبرى 

،  ((ربما كقعت ألكثر العدد ))- :  عف أبنية جمكع القمة –كقاؿ الزجاجي 
كىذا يدؿ عندىـ عمى أف خركج ىذه الجمكع عف تمؾ األبنية كاف قميبلن ، كىذا تقاطع 
كاضح عما نخرج بو حيف نقرأ تمؾ النصكص القرآنية الكريمة مف أف تمؾ الجمكع تدؿُّ 
ف الذم يحدد إحدل الداللتيف ىك معنى النص ، كما  عمى مطمؽ الجمع قميمو ككثيره كا 

. بو مف قرائف ترافقو 
بؿ إننا لك أخذنا ما في القرآف الكريـ مف استعماؿو لتمؾ الجمكع عمى أنو يمثؿ 

ما في الكبلـ العربي مف استعماؿ لكاف ذلؾ كافيان ألف نقكؿى إفَّ األصؿ في تمؾ 
الجمكع ىك أف تدؿَّ عمى كثير ، كقد ترد كيراد بيا القميؿ ، كالسيما إذا كاف ىناؾ 

، كلكف لٌما كاف االستقراء الدقيؽ غير متكفر اآلف ،  (جمع القمة)بيف العدد ك (تبلـز)
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فإف ذلؾ يدعكنا إلى االكتفاء بالقكؿ إف تمؾ األكزاف األربعة تدؿُّ عمى ميطمؽ العدد 
. قميًمًو ككثيًرًه 

 –فبل غرابة  (الكثير  )مستعمبلن في المغة لمداللة عمى  (الجمع  )كلٌما كاف 
ليس بأصؿو  (جمع القمة  ) في أف نجدى مف المتأخريف مف ذىب إلى أفَّ –في نظرم 

في الجمع ، بسبب تمؾ القاعدة التي قاليا سابقكه التي تنصُّ عمى أفَّ جمع القمًة يدؿُّ 
كاعمـ أفَّ جمع القمة ليس  )): عمى القميؿ ، قاؿ رضي الديف االستراباذم إلى القكؿ 

بأصؿ في الجمع ، ألنو ال يذكر إال حيث يراد بياف القمة ، كال ييستعمؿ لمجرد الجمعية 
 . ()((كالجنسية كما يستعمؿ لو جمع الكثرة 

فقد كجد تناقضان كاضحان بيف الداللة األصمية لمجمع كالداللة األصمية لجمع 
. ليس بأصؿو في الجمع  (جمع القمة  )القمة ، كىذا ما دعاه إلى إطبلؽ فكرة أفَّ 

كال أظفي أفَّ مثؿ ىذا الكبلـ قادره عمى أف يصمد أماـ كفرة تمؾ النصكص 
القرآنية التي جاءت مستعممة ما سمي بجمكع القمة ، كىي دالة عمى القميؿ كالكثير ، 
فَّ الذم يميز استعماؿ النص إلحدل الداللتيف دكف األخرل ىك القرائف المكجكدة  كا 

. فيو
إفَّ ىذا الذم خمصنا إليو في ىذا المطمب يسكغ لنا القكؿ بافتراض أف 

جمكع )المغكييف العرب لـ يككنكا يستندكف إلى أدلة يقينية مقنعة حيف ذىبكا إلى أف 
تدؿ عمى ما ىك منحصر مف ثبلثة إلى عشرة ، كحيف قرركا أف ذلؾ ىك  (القمة

األصؿ كالقياس المطرد فييا كأف ما جاء خبلؼ ذلؾ ىك ليس أصبلن ، كىك خارجه 
عمى القياس المطرد ، كأحسبي أفَّ عدـ االستناد إلى أدلة يقينية مقنعة ليك صكرة مف 

. صكر مفارقة قكاعد التفكير العممي في الدرس المغكم العربي كما رأينا ىنا 



 
 

   

 

داللُة جموِع الِقلَِّة في  
 الدَّرِس اللغويِّ العربيِّ

 صمر رشيد شاكر                                                   . د
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  245 

 

 جملة آداب الفراهيدي

بؿ إفَّ ما أكردناه ىنا يثبت أنو لـ يكف بيف أيدم المغكييف مف أدلة تثبت أف 
تمؾ األكزاف تدؿ عمى الجمع القميؿ سكل ما أشار إليو رضي الديف االستراباذم قبؿي 

كاستدلكا عمى اختصاص أمثمة التكسير األربعة بالقمة بغمبة استعماليا  )): حيف قاؿ 
 ، ()((في تمييز الثبلثة إلى العشرة ، كاختيارىا فيو عمى سائر الجمكع إف كجدت 

. ليس إلى أدلة يقينية ميٍقًنعىة كما أسمفنا : أم 
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 اطلةث لثانيث
 ثفهنث لنصث لقرآنيث تأ يلهثث(مجوعث لقلحثث)أثرثفكرجث

أثران  (جمكع القمة)إفَّ المتتبع لمدراسات القرآنية ككتب التفسير يكتشؼ أف لفكرة 
كاضحان في تكجيو قسـ مف اآليات الكريمة التي ضمت ألفاظان جيمعت عمى كزفو مف 

. أكزاف جمكع القمة السابؽ ذكرىا 
كنستطيع أف نتممس أثر ىذه الجمكع في تكجيو آيات كريمة مف خبلؿ عرض 

: النصكص اآلتية 
     ففي تفسير قكلو تعالى 
   

   
   .  يستند اإلماـ 243: البقرة ، 

لى أحكاـ أكزانيما ( القمة كالكثرة ) إلى ثنائية  (ىػ310ت)محمد بف جرير الطبرم  كا 
كأىٍكلى األقكاؿ في مبمغ عدد القكـ  )): في تحديد عدد الذيف خرجكا مف ديارىـ ، قاؿ 

دَّ عددىـ بزيادةو عف عشرة  الذيف كصؼ اهلل خركجيـ مف ديارىـ بالصكاب ، قكؿ مف حى
دَّه بأربعة آالؼ كثبلثة آالؼ كثمانية آالؼ ، كذلؾ أف اهلل  تعالى - آالؼ دكف مف حى

ألكؼ ، :  أخبر عنيـ أنَّيـ كانكا أيلكفان ، كما دكف العشرة آالؼ ، ال يقاؿ ليـ –ذكره 
نما يقاؿ  ىـ خمسة ألكؼ : ىـ آالؼ إذا كانكا ثبلثة آالؼ ، كغير جائز أف يقاؿ : كا 

 . ()((أك عشرة ألكؼ
ما يبيف أفَّ مف الفقياء مف ذىب إلى أفَّ أىٍشييرى الحج  (ركح المعاني)كجاء في 

في قكلو  (أشيير)شكاؿ كذك القعدة كذك الحجة كمُّو ، مستدالن عمى ذلؾ بمفظ : ثبلثة 
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   تعالى 
   قاؿ أبك الثناء اآللكسي 197:  البقرة ، 

شكاؿ ، كذك القعدة ، : معركفات عند الناس ، كىي : معمكمات  : )) (ىػ1270ت)
كعند مالؾ الشيراف األكالف كذك الحجة كمو عمبلن ... كعشر مف ذم الحجة عندنا 

 . ()((بظاىر لفظ األشيير 
كالنصاف السابقاف يمكف أف ييعدَّا مثاالن كاضحان عمى استعماؿ األكزاف األربعة 

، -  كما رأينا –السالؼ ذكرىا لمداللة عمى الجمع القميؿ ، كىذا أمره ال إشكاؿ فيو 
كلكف اإلشكاؿ يقع حيف نحاكؿ قصر داللتيما عمى الجمع القميؿ كىك ما تذىب إليو 

. معظـ الدراسات المغكية العربية 
إفَّ االنطبلؽ مف القاعدة إلى النصّْ البدَّ أف يصنعى إشكاالن أك معضمة في 
تكجيو النصكص التي ال تتفؽ مع القكاعد الثابتة المستقرة ، فحيف ذىب المغكيكف 

العرب إلى أف األعداد مف ثبلثة إلى عشرة تميز بجمع القمة أك بكزفو مف أكزاف جمكع 
 القمة نشأت معضمة في تكجيو مثؿ قكلو تعالى 

 
  

    .  إذ ظير فيو 228: البقرة ، 
. فيعيكؿ : قركء ، عمى كزف : بجمع كثرة كىك  (ثبلثة)تمييز العدد 

كسبؽ أف بينا كيؼ أف كممة المغكييف قد اختمفت في تكجيو اآلية الكريمة ىذه 
دىثى بسبب ما أسماه باالستغناء  كما أشببيا ، إذ رأينا أفَّ منيـ مف ذىب إلى أف ذلؾ حى

 (القىٍرء) ، أم أفَّ العرب اكتفكا بجمع  (ثبلثة اقراء)عف  (ثبلثة قركء)، إذ استغنى بػػ 
. أقراء : مستغنيف بذلؾ عف جمعيا جمع قمة عمى  (قركء)عمى 
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أما الدراسات القائمة عمى النص القرآني إعرابان كتفسيران فقد ظير فييا صكر 
. حيف ظيرت مخالفتيا الكاضحة لمقاعدة المغكية  (ثبلثة قركء)االختبلؼ في تكجيو 

ك  )): فمف المعربيف الذيف تناكلكا ىذا النص بالتحميؿ أبك البقاء العكبرم القائؿ 
جمع كثرة كالمكضعي مكضعي ًقمَّة ، فكاف الكجو ثبلثة أقراء ، كاختيمؼ في تأكيمو،  (قركء)

لٌما جمع المطمقات أتى بمفظ : كضع جمع الكثرة في مكضع جمع القمة ، كقيؿ : فقيؿ 
. ()((ثبلثة أقراء مف قركء: الكثرة ؛ ألف كؿ مطمقة تتربص ثبلثة ، كقيؿ التقدير 

: أما المفسركف فإف منيـ الزمخشرم الذم تناكؿ ىذه اآلية الكريمة قائبلن 
: ًلـ جاء الميميّْز عمى جمع الكثرة دكف القمة التي ىي األقراء ؟ قمت : فإف قمت ))

يتسعكف في ذلؾ ، فيستعممكف كؿ كاحد مف الجمعيف مكاف اآلخر ، الشتراكيما في 
 . ()((الجمعية 

ىذا ككاف القياس ذكر القرء بصيغة القمة التي ىي األقراء  )): كقاؿ اآللكسي 
كلكنيـ يتسعكف في ذلؾ فيستعممكف كؿَّ كاحد مف البناءيف مكاف اآلخر ، كلعؿ النكتة 

المرجحة الختياره ىاىنا أف المراد بالمطمقات ىاىنا جمع المطمقات ذكات األقراء 
الحرائر كجمعيا متجاكز فكؽ العشرة فيي مستعممة مقاـ جمع الكثرة ، كلكؿ كاحدة 

سيفى أف يستعمؿ جمع الكثرة في تمييز  منيا ثبلثة أقراء فيحصؿ في األقراء الكثرةي ، فىحى
الثبلثة تنبييان عمى ذلؾ كىذا كما استعمؿ أنفسيف مكاف نفكسيف لئلشارة إلى أفَّ 

 . ()((الطبلؽ ينبغي أف يقع عمى القمة 
إفَّ ىذا الرأم الذم أكردناه ليس سكل صكرة مكجزة عما في كيتب إعراب 

القرآف كتفسيره مف تأكيؿ كتخريج لمنصكص التي ال تستجيب لمقكاعد المغكية الثابتة ، 
كلما يحدث حيف ننطمؽ مف القاعدة المغكية إلى قراءة النصكص الفصيحة ، كليس مف 
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شؾ في أف المنيج العممي يفرض عمينا االنطبلؽ مف النص إلى قراءة القكاعد 
. كمراجعتيا كتقكيميا بحسب ما تتكفر بيف أيدينا مف شكاىد تدعك إلى ىذا التقكيـ 

بحسب ما  (جمع قمة)كثمة ألفاظ قرآنية أخرل ترد في القرآف الكريـ مجمكعة 
تقتضيو القكاعد المغكية العربية ، كال ترد فييا أيَّةي مخالفة لنظـ القكاعد المغكية عمى 

     نحك ما رأينا في قكلو تعالى 
، إذ تأتي ىذه األلفاظ التي نعنييا ىنا غير مقركنة بعدد ، أك ىي مقركنة كلكف 

بحسب القكاعد الثابتة ، كلكننا إذا تأممنا داللتيا أك داللة النص فييا فبل يمكف حمميا 
. عمى أف المراد بيا ىك القميؿ أك ما ىك منحصر بيف الثبلثة كالعشرة 

في القرآف الكريـ في نحك قكلو تعالى       (األٍنفيس)كمف ذلؾ العشرات مف لفظ 
  

  
   .  إذ ال يمكف أف 228: البقرة ، 

قميمة ال يزيد عددىف عمى عشرة ، كلذا كجدنا مف المفسريف  (أنفسان )يككف المراد ىنا 
نزاؿ كؿ مف  (ثبلثة قركء)مف يكجييا بمثؿ ما كجو  بأف ذلؾ كاف مف باب التكسع كا 

  متحدثان عف قكلو تعالى –مكاف اآلخر ، قاؿ الزمخشرم  (الكثرة)ك (القمة)الجمعيف 
فإف قمت ًلـ جاء التمييز عمى جمع الكثرة دكف القمة التي ىي  ))- : ثبلثة قركء

يتسعكف في ذلؾ ، فيستعممكف كؿَّ كاحد مف الجمعيف مكاف الجمع : األقراء ؟ قمت 
اآلخر ، الشتراكيما في الجمعية ، أال ترل قكلو بأنفسيفَّ ، ما ىي إال نفكس 

 . ()((كثيرة
 : )) (ىػ671ت )قاؿ القرطبي  .  إنكـ ظممتـ أنفسكـ كفي قكلو تعالى 

استغنى بالجمع القميؿ عف الكثير ، كالكثير نفكس ، كقد يكضع الجمع الكثير مكضع 
 كفييا ما  ، كقاؿ  ثبلثة قركء جمع القمة كالقميؿ مكضع الكثرة ، قاؿ اهلل تعالى 

 . () ((تشتيو األنفس
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كال شؾ في أفَّ ثمة إشكاالن في قراءة النص القرآني سيحصؿ لك قرأنا قكلو 
     تعالى 

   
   

    
   .  في ضكء القاعدة 112: النحؿ ، 
فيؿ كفرت ىذه . جمع قمة يدؿُّ عمى أدنى العدد  (أنعمان )المغكية التي تنص عمى أف 

القرية بأنعـ قميمة معدكدة ؟ أـ أفَّ أنعـ اهلل كانت عمييا قميمة ؟ لذا نجد ىذه القاعدة 
المغكية قد ألجأت قسمان مف المفسريف إلى التأكيؿ مف أجؿ أف يستقيـ النص مع 

يثار جمع القمة لئليذاف بأف كفراف نعمة  )) : (تفسير أبي السعكد)القاعدة ، جاء في  كا 
 . ()((قميمة حيث أكجبت ىذا العذاب فما ظنؾ بكفراف نعـ كثيرة 

ككذلؾ كاف لفكرة المغكييفى في تحديد داللة جمكع القمة أثره في تأكيؿ قكلو 
    تعالى   

    
   

  
   .  121-120: النحؿ ، 

 شاكران ألنعـ قميمة ؟ أـ إفَّ أنعـ اهلل عميو كانت قميمة ؟ فيذا ما فيؿ كاف إبراىيـ 
تؤديو النظرية السائدة في تحديد داللة جمكع القمة ، كلكف ىذا غير مراد كما ىك 

شاكران : )) يقكؿ  (ىػ1255ت)كاضح مف ظاىر النص ، كلذا نجد الشككاني 
ف كانت قميمة كما يدؿ عميو جمع القمة فيك شاكر ألنعمو  التي أنعـ اهلل بيا عميو كا 

  .()((لما كثر منيا باألكلى 
   كقاؿ تعالى 
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    .  النمؿ :

، كىك يقتضي أف يككف المراد دكف  (أٍفًعمىة)ىنا جمع قمة عمى كزف  (أًذلَّة) ، فمفظ 37
العشرة بحسب ما تنص عميو القاعدة المغكية ، كىذا ما ال يمكف أف يككف مقصكدان في 

 ، ىذه اآلية الكريمة ؛ ألف الحديث ىك عف قكـ سبأ كىـ أكثر مف عشرة ببل شؾٍّ
كبسبب فكرة المغكييف ىذه خرَّج بعض المفسريف ىذه اآلية بما يتكافؽ مع القاعدة ، 

أىًذٌلة ، أم حاؿ ككنيـ أذلة بعدما كانكا فيو مف  )) : (تفسير أبي السعكد)جاء في 
 . ()((العز كالتمكيف ، كفي جمع القمة تأكيد لذلتيـ 

ذا كاف ذلؾ كذلؾ فماذا نقكؿ عما كرد في القرآف الكريـ مف جمع   (عزيز)كا 
 أيضان ، في نحك قكلو تعالى  (أٍفًعمىة)عمى  (جمع قمة)، كىي  (أعزَّة)عمى 

  
    

    
   

   
   
  .  كلعؿَّ الذم يخرج 54: المائدة ، 

النص مف ضركرة التأكيؿ ىك عدُّ ىذا الجمع لمكثرة ال لمقمة بحسب ما ترشد إليو داللة 
. النص كظاىر معناه 

إفَّ النظرية التي تنصُّ عمى أفَّ األصؿى : إف خبلصة ما نريد قكلو اآلف 
كالقياسى المطَّرد في لغة العرب ىك أفَّ مميّْزى األعداد مف ثبلثة إلى عشرة يككف عمى 

، كأفَّ ىذه الجمكع تدؿُّ عمى أدنى  (جمكع القمة  )كزفو مف تمؾ األكزاف التي سمَّكىا 
إفَّ ىذه النظريَّة قد تؤيّْدىا نصكصه فصيحةه كثيرةه عمى نحك ما رأينا : العدد ، نقكؿ 

جُّ أشييره معمكمات في طائفة مف نصكًص الكتاب الكريـ ، مثؿ   فإذا  ، ك  الحى
ػريـ    ،  كالبحري يىميدُّه مف بىٍعًدًه سىٍبػعىة أبحر  ،أك قكلو تعالى انسم  األشييػري الحي
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كلكننا نجد في الكقت نفسو مجمكعة أخرل كبيرة مف النصكص القرآنية ال تستجيب 
ليذه القاعدة الثابتة في كتب التراث المغكم ، فظير بسبب مف ذلؾ اتجاه تأكيؿ النص 

فَّ الذم أنتج ىذا التأكيؿ  القرآني أك تخريجو أك قراءتو عمى كفؽ ىذه القاعدة ، كا 
كالتخريج ىك االنطبلؽ مف القاعدة إلى النص ، كليس االنطبلؽ مف النص إلى 

. القاعدة التي قد تتغير أك تتبدؿ تبعان لداللة النصّْ كمضمكنو 
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 اثبحث لر تعث
ثإىلثإللاءثفكرجث

ُل
ث(مجوعث لقلحثث) للعوج

حى مما تقدـ أفَّ الدراساًت المغكيَّة العربية قديميا كحديثيا القد  ؿُّ عمى أٌف تىدي تَّضى
صران بيف الثبلثًة نحلجمع القميؿ كىىك ما كاف ـاأكزانان محددة تستعمؿ لمداللًة عمى 

. كالعشرة 
ح لنا أف  ا()باذم الذم نقمناه آنفان اكمف خبلًؿ نص رضي الديف االستر تَّضى

صرة بيف الثبلثًة كالعشرًة مجمكعان عمى كزف مف األكزاًف نحمجيء تمييز األعداد الـ
 فكرةى داللًة ىذه األكزاف عمى نشأٌأٍفعيؿ ، أىفيعاؿ ، كأىٍفًعمة ، كًفٍعمىة ىك الذم أى: األربعة 

. الجمع القميؿ في الدرس المغكم العربي 
دينا عدده أمكلكف بعد ىذا الذم عرضناه نستطيع أف نقكؿى إنو قد تجمعت بيف 

إلغاء فكرة جمكع القمة مف الدرس المغكم  مف الشكاىد كاألىًدلة التي تسكغ لنا الدعكة إلى
 .كىذا ما سنناقشو في ىذا المبحث إف شاء اهلل . العربي 

ث اطلةث اَأل  
غاخث للعوجِسثإىلثإللاءثفكرجِسث

ِّي
و
َأل
س
ُل
ث(مجوعث لقلحثث)ه

مف الدراسات المغكٌية طائفة مف  (جمكع القمة  )تتخذ الدعكة إلى إلغاء فكرًة 
رحيا عمى أنيا ميسكّْغات منيجية تبيح القكؿى بضركرة إلغاء ىذه طاألفكار كالرؤل ت

: الفكرًة مف الدرس المغكم ، كالمسٌكغات ىي 
  (عشرة  )إلى  (ثالثة  )مميز األعداد من  : أ الًث 

 )ستدؿ بو النحكيكف عمى ًداللة امَّا عمتحدثان - يقكؿ رضي الديف االسترباذم 
ة بة بغؿقؿباؿ: لى اختصاص أمثمة التكسير األربعة ع كاستدلكا ): )-  (جمكع القمة 
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استعماليا في تمييز الثبلثة إلى العشرة كاختياراىا فيو عمى سائر الجمكع إف 
 .  ()((كجدت

فَّ ىذا الذم نص عميو رضي الديف صحيح كمستند إلى طائفة كبيرة مف  كا 
ألف يكفيكـ أف  : النصكص الفصيحة كالسيما القرآنية منيا ، مف مثؿ قكلو تعالى 

 : كقكلو ،   ،   يمدكـ ربكـ بثبلثة آالؼ مف المبلئكة منزليف
   

   .  كقكلو 2: التكبة ،  :
    

    . 
 . 27:لقماف 

 :  ()ككقكؿ الشاعر
نَّ كالبًا هذذ َعْشُر َأْبُطٍن       وَأنت بريٌء من قبائمها الَعْشِر  واإ

تدكر حكؿ ما  كلكف ىذا االستدالؿ تكاجيو أسئمة دقيقةه كاعتراضات منيجية
دى مف نىصكص فصيحة  ال يرقى شؾ إلى سبلمتيا - تقابؿ التي سبقت – أخرل كىرى

:  عشرة كذلؾ نحك إلى  في تمييز األعداد مف ثبلثة (جمكع الكىٍثرة  ) أكزاف استعممت
  .  كالمطمقات يتربصف بأنفسيف ثبلثة قركء : قكلو تعالى  .ُ
   : قكلو تعالى  .ِ

  
  261:  ، البقرة.   

    : قكلو تعالى  .ّ
   27:  ، القصص.  

 ( .( المرء المسمـ ةً  ثبلث خصاؿ مف سعاد) : )ككقكلو  .ْ
  .(( خمس فكاسؽ تقتمف في الحؿ كالحـر ): )أك قكلو  .ٓ
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 :كقكؿ عمر بف أبي ربيعة  .ٔ
    فكان نصيري دون من كنت أتقي             

  ثالُث شخوٍص كاعباُن وُمْعصُر                        
يمكف أف تشكؿ اعتراضاتو أساسية في  - كثير كمثميا- كىذه النصكص 

كتشكؾ في طريقة استدالليـ عمى القكًؿ بكجكد جمكع دالةو عمى . طريؽ نظرية النحاة 
نصكص المخالفة مساكقة اؿجعؿ ؿإذا لـ نأخذ بأسمكبيـ في التأكيؿ كالتقدير  القميؿ

 .لمقكاعد 
:   طريقة المغويون في االستدالل :ثانيًاث

في االستدالؿ بالشكاىد المختمفة بغية إثبات فكرة لك تأممنا طريقة المغكيكف 
: إلى جممة مف الحقائؽ البارزة  جمكع القمة فإننا سنخمص

تمؾ الشكاىد كانت شكاىد شعرية كالسيما إذا أخذنا كتاب إفَّ النسبة العظمى مف - 1
أف ىذه الشكاىدى الشعرية لـ   ىنا ، كالذم اكتشفناه سابقان ل بوسيبكيو مثاالن يحتذ

بؿ جاءت في مباحث  (جمكع القمة  )ترد في معرض الحديث عف ًداللًة 
المغكيكف في أثناء الحديث عف أحكاـ جمكع القمًة كما يجمع مثاالن عمى ىذا الكزًف 

. دكف غيره 
ننا لك استعرضنا تمؾ الشكاىد الكاردةى في كتب المغكييف لما كجدنا فييا ما إبؿ 

: صر بيف الثبلثة كالعشرة ، كمف ذلؾ مثبلن نحيؤيد ًداللة تمؾ الجمكع عمى ما ىك ـ
واجُع رَ ي َمَضْيَن ئأمنزلتي َميٍّ سالٌم عميكما      هل األزُمُن الال

:   كقكؿ آخر 
 ارِهنَّ من الصقيعِ حاٌم حين تنكفت األفاعي       إلى أجرك
 : زكقكؿ الراج
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 * سبُت َأثُوباً لَ لكل عيش قد * 
كغيريىا كثير

 )ك (األزمف  ) في ىذه األبيات ما يشير إلى أفَّ س، فمي 
بان ) ك  (ارىف جحأ قد جاءت لمداللًة عمى جمع القميؿ ، بؿ إفَّ داللتيا عمى ( أٍثكي

. الكثير كاضحة ال لبس فييا 
بؿ إننا لك اتجينا نحك القرآف الكريـ كطالعنا نصكصو كالعشرات مف األلفاظ 

أىٍفعىاؿ ، أٍفعمىة ، كأىٍفعيؿ ، كًفٍعمىة ، لما : التي جمعت عمى كاحد مف األكزاًف األربعة 
دىديه ، فالعشرات مف لفظة جك  كقكلو تعالى مثبلن  (األنفس  )دناىا دىالة عمى ما قٌؿ عى

    
     .  27: لقماف ،  
    أك قكلو 
    .  النجـ :

ال يمكف حمميا عمى أنيا دالة عمى القميؿ إذ  ،إنما المؤمنكف إخكة  ، أك قكلو 32
 .إفَّ معنى النص يأبى ذلؾ كما ىك كاضح 

  (التأويل)و (االستعارة)، و (االستغناء) المجوء إلى القول بـ :ثالثًاث
 أفَّ ىناؾ طائفة غير قميمة مف النصكص الفصيحة ال  في ما سىبىؽى رأينا

كالحقيقة أف مثؿى ىذه ،  أدنى العددتدىؿُّ عمى  (جمكع القمة  )تستجيب لقاعدة أف 
كييف كلـ يككنكا بعيديف لغ كثيرة لـ تكف غائبة عف أنظار اؿ -كغيرىىا- النصكص 

عنيا ، كلكف كانت ليـ طريقة في التعامؿ معيا عمى النحك الذم حافظ ليـ ركح 
. القاعدًة السابقة ككيانيا 
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 فييا مخالفة  كالمطمقات يتربصف بأنفسيف ثبلثة قركء : فقكلو تعالى 
يزه عمى كزف مف أكزاًف جمكع القمة األربعة ، مصريحة لقاعدة أف العدد ثبلثة يأتي تـ

شرم يبيف خـز إلى تخريج ذلؾ بأكجوو شتَّى ، فاؿ كغيريىـكيكفلغكمف أجؿ ذلؾ لجأ اؿ
حبلؿ أحد الجمعيف مكاف اآل فأف قمت  ): ر إذ يقكؿ خأف ذلؾ كاف مف باب التكسع كا 

يتسعكف في ذلؾ : لـ جاء المميز عمى جمع الكثرًة دكف القمة التي ىي األقراء قمت 
 ، ()(الشتراكيما في الجمعية . فيستعممكف كؿ كاحد مف الجمعيف مكاف اآلخر 

كلكنو عاد فأشار إلى أفَّ القركء ربما كانت أكثر استعماالن مف األقراء كمف أجؿ ذلؾ 
تنزيبلن ليذه المفظة األخيرة منزلة  (األقراء  )لتحؿ محؿ  (القركء  ) ة لفظجاءت
 . ()ؿـالمو

 (األقراء  )ك  (القركء  )الن مف ؾباذم إلى أف اكذىب رضي الديف االستر
قاؿ  (استعارة المفظ  )في ىذه اآلية مف باب  (القركء  )مستعمؿ في المغة كلكف جاء 

حدىما لآلخر مع كجكد ذلؾ  أكقد يستعار ))  - :متحدثان عف جمع القمة كالكثرة- 
 . () ((مع كجكد أقراء (ثبلث قركء  ): اآلخر كقكلو تعالى 

أي إلى التأ  يؿ عمى نحك ما رأينا عند المفسريف في تفسير قكلو تعالىككقد ييمجى
     

   
   

    
   إذ األخذ بالقاعدة 112:  ، النحؿ ، 

المغكية يحتـ أفَّ المراد ىك الكفر بأنعيـو قميمة ، كىذا ليس مرادان ىنا لذا كاف البد مف 
يثار جمع القمة لئليذاف بأفَّ كفراف نعمةو )) : (تفسير أم السعكد  )التأكيؿ جاء في   كا 

 . ()((أكجبت ىذا العذاب فما ظنؾ بكفراًف ًنعىـ كثيرةو  قميمة حيث
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كلك نظرنا إلى طرؽ التخريج ىذه مف زاكية أىخرل فإنيا تعني أىفَّ ثمة نصكصان 
ة في كتب بتمتعددة ال يرقى شؾ إلى فصاحتيا كسبلمتيا تخالؼ القكاعد المغكية الثا

د عدد مف العمماء مف سبيؿ أماـ ثبات القاعدة كامتدادىا في جكييف ، كلذا لـ ملغاؿ
التراث النحكم مف جية كسبلمة النص الخارج عمييا مف جية أخرل سكل المجكء إلى 

القكؿ بمجيء جمعو نائبان عف جمع آخر أك التأكيؿ أك غير ذلؾ مف سبؿ معالجًة 
 .النص المخالؼ لمقاعدًة الثابتة 

 النصكص النثرية الفصيحة التي ال يرقى شؾ إلى سبلمتيا بيذهإفَّ األىخذى 
في الدرس المغكم تسكغ عندنا  (جمكع القمة  )ككثاقتيا كالتي ال تستجيب لقاعدة ًداللة 

دّْ تمؾ األكزاف األربعة صكران مف جمكع  لى عى الدعكة إلى إلغاء فكرًة جمكع القمة ، كا 
ف الذم يميز  آخرالتكسير الكثيرة التي تدؿُّ شأنيا شأف أم جمعو   عمى القميؿ كالكثير كا 

دّْدي أفَّ المرادى قميؿه أك كثيره ىك ؾ اداللتيا في ىذا السياؽ أك ذ ما يرافقو مف قرائف كييحى
 ةى مؿ تمؾ األكزاف األربعة أمَّ تحكال ، تيخىٌصص الداللة عمى أحد الجمعيف دكف األخر 

 لتمؾ ةداللة أصمية خاصة بيا ، تحممنا عمى األخذ بيا ، كتأكيؿ النصكص المخالؼ
الداللة حتى نجعميا منسجمة متناغمة مع القاعدة بؿ يبدك أف األصؿ ىك أف تىديؿَّ تمؾ 

. األكزاف عمى القميؿ كالكثير كما أسمفنا ككما تشير إلى ذلؾ كثير مف النصكص 
ث اطلةث لثاني

ث ث للدرث لللووث حلليحث(مجوعث لقلحثث)نفيثفكرجث
دراساتو حديثةن  ثىَـّ في الساحًة الفكريَّة بؿ نجدمنفردة ال تقؼ ىذه الدعكةي 

 (جمكع القمة  ) المكضكع عنايتيا كدققت في أسس فكرة امعاصرةن أىٍكلت ىذأخرل ك
 .فسجمت دعكة إللغائيا بعد أف تبيف أنيا ال تستند إلى أسس عممية رصينةو 

 جامع المغويَّة مفي ال (جموع القمة  ) نفي فكرة :أ الًث
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عايتو ىك مجمع المغة العربية في رجمع المغكمُّ الذم أكلى ىذا المكضكع ـاؿ
جمع التكسير  )الجمع أيا كاف نكعو  ): القاىرة الذم ذىىىبى في أحد قراراتو إلى القكؿ 

ديىما بقرينة  (أك جمع تصحيح  نما يتعيف أحى  . ()(يدؿُّ عمى القميؿ كالكثير كا 
كلقد استند ىذا القرار إلى طائفة مف األبحاث كالدراسات التي قدميا أعضاء 

التعاقب  )ميف كعنكانو أالمجمع كمنيا البحث الذم قدمو عضك المجمع محمد شكقي 
 . (بيف جمع القمًة كجمع الكثرة 

 (أك التبادؿ )عمى الرغـ مف أفَّ صاحبى ىذا البحث يدعك إلى جكاز التعاقب ك
 بفكرًة كجكد جمكعو لمقمة إال  آخذه كىذا يعني أنو (جمع الكثرة  )ك  (جمع القمة  )بيف 

 أف النصكص الفصحى ال تؤيد حيف كجد بصدده حفأنو نىصَّ عمى أفكار تؤيد ما ف
 كحيف )): ميف  أقكؿ األستاذم (الكثرة  )ك  (القمة  )التفرقة في استعماؿ جمعي 

تستعيف الذاكرة في تصفح ما مىر بنا مف فصيح النصكص التي ترد فييا الجمكع تكاد 
تنتيي إلى أفَّ التفرقة بيف جمكع القمًة كالكثرة لـ يكف التقيد بيا محكمان في مسمكع 

تأكيؿ اؿعمى أفَّ لمنحاة كفقياء المغة في بعض األمثمة كنظائرىا ألكانان مف ... الفصحى 
  .()((كالتعميؿ بيف متكمؼ كمقبكؿ 

عند األفراد    (جموع القمة  )في فكرة ن : ثانياًث
فَّ فكرة كجكد إ عمى القميؿ كالكثير ، كإفَّ جمع التكسير يدؿُّ : لـ يقؼ القكؿي 

جامع ـال تستند إلى أسس عممية رصينة عمى اؿ (القميؿ  )جمكع خاصة دالةو عمى 
إلى العمماء كالباحثيف ، إذ نجد ل ىذا القكؿي المجامعى المغكيَّةى المغكية كحدىا ، بؿ تىعىدَّ 

ؿ اعتراضو عمى فكرة  لسات مجامع لغكية أك جىذه في  (جمكع القمًة  )عددان منيـ سىجَّ
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لة ، كالذيف سجمكا اعتراضيـ عمى ىذه الفكرة مف الدارسيف ؽفي أبحاث ككتب مست
: المحدثيف ممف اطمعت عمى أرائيـ 

ذىب في  (عضك مجمع المغة العربية في القاىرة  )األستاذ محمد فريد أبك حديد  .ُ
 أف يجدكا في  مفحدل جمسات المجمع إلى أفَّ عمماء المغًة لـ يتمكنكاإ

 . () صحًة التفرقًة بيف جمع القمة كجمع الكثرةلاالستعماؿ ما يدؿ عؿ
ميف الذم قاؿ في جمسةو مف جمسات مجمع المغة العربية في أحمد أالدكتكر  .ِ

  .()(كأعتقد أفَّ مسألة القمًة كالكثرة ال أساس ليا مف المغة  ): القاىرة 
في  (جمكع القمة  )الدكتكر محمد خير الحمكاني ، الذم بحث مكضكعى ًداللًة  .ّ

كبيف فيو رأيو بتقسيـ جمكع  (قسـ الصرؼ / الكاضح في النحك كالصرؼ  )كتابو 
إال أفَّ ىذا التقسيـ ليس مستقيمان في كبلـً  )): التكسير إلى قمَّةو ككثرةو قائبلن 

  . ()((العرب كمو
 :  ()ىي، كقدـ جممة مف االعتراضات عمى ىذا التقسيـ 

كجكد أسماء في العربية ليس ليا إال نكعه كاحده مف جمكع التكسير فتككف حينئذ - أ 
أٍرجيؿ ، كعينؽ التي : ًرٍجؿ كتجمع عمى : جمع قمةو ككثرةو في آف كاحد ، مثؿ 

يؿ ؿأعناؽ كغير ذلؾ مما ال يرد لو إال جمع كاحد فيستعمؿ لمؽ: تجمع عمى 
. كالكثير 

 .عدـ مراعاًة العرب الفصحاء لمتفرقة بيف القمة كالكثرة في كبلميـ - ب 
 )االستدالؿ بمغة القرآًف التي تستعمؿ ألفاظان مجمكعة عمى كزفو مف أكزاًف - ج 

) كالمراد باستعماليا الداللة عمى القميؿ كالكثير كمف ذلؾ لفظة  (جمكع القمة 
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في القميؿ ( أعيف ) التي إف دلت عمى العيف الباصرة جمعت عمى  (عيف 
. كالكثير 

، إذ تأتي نصكص  (جمكع الكثرة  )ك  (جمكع الًقمَّة  )التناكب الذم يحدث بيف - د
في مكضع  (جمع الكثرة  )في مكضع الكثرة ، أك  (جمكع القمة  )فصيحة يىًردي 
    : القمًَّة ، مثؿ 

   
  اء ج (قمة  )جمع  (أقبلـ  ) ، فػ 27:  ، لقماف

 ، يتربصف بأنفسيف ثبلثة قركء  :  كثرة ، أك قكلو تعالى عمكضفي 
. كرد في مكضع يقتضي أف يككف لمقمة  (جمع كثرة  ) ان فَّ قركءإ إذ ،:البقرة

تقسيـ االسـ إلى مفرد كمثنى  )): الدكتكر حسف خميس المم  الذم يقكؿ  .ْ
كمجمكع مف خكاص األسماء في العربية ، فاالسـ الذم يعادؿ الرقـ كاحدان كيقابمو 
يسمى مفردان ، كالذم يعادؿ الرقـ اثنيف كيعادلو يسمى مثنى ، كالذم يتجاكز في 

 (طبلب)فكممة ... داللتو العددية االثنيف يسمى جمعان ميما كانت قيمتو العددية 
تدؿ عمى أكثر مف اثنيف مف الطمبة لكنيا غير محددة تحديدان مطردان بمعادؿ 

 فرز  أفَّ أل  ، كليذا أميؿ إلى... رقمي ، مثؿ ثبلثة أك أربعة ، أك خمسة ، أك 
الجمع كفؽ ثنائية القمة كالكثرة أمر غير متجذر في العربية في أكزاف القمة 

  .()((األربعة
 إلى أفَّ ما –في دراسة ظيرت حديثان لو - الدكتكر عمي أبك المكاـر الذم ذىب  .ٓ

 (الكثرة  )ك  (القمة  )نصَّ عميو العمماء المتقدمكف مف أف مجيء كؿٍّ مف جمعىٍي 
تقسيـ جمكع  )كقد نابى أحديىما مكاف اآلخر سببو إدراكيـ أفَّ إطبلؽ ىذا الحكـ 

 متحدّْثان عف تقسيـ العمماء –ليس دقيقان ، قاؿ  (التكسير عمى ىذيف القسميف 
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كلكٌنيـ أدرككا أٌف إطبلؽ ىذا  ))- : لجمكع التكسير عمى القسميف المذككريف 
الحكـً غير دقيؽ ، كلذلؾ قالكا بجكاز استخداـ جمع القمة مكاف جمكع الكثرة ، 
ف حدَّ بعضيـ ذلؾ بإرادة  مكاف استعماؿ جمكع الكثرة مكاف جمكع القمة ، كا  كا 

  .)*(((المجاز الببلغي 
كيبدك أفَّ تكجيو آراء العمماء عمى ىذا النحك فيو مممحه كاضحه عمى اتجاه 

صاحبو نحك القكؿ بعدـ استناد فكرة تقسيـ جمكع التكسير قمةن ككثرةن بادئ ذم بدءو إلى 
. حكـو دقيؽو 

**************************** 
ـ النص القرآني أك فوإف الذم كنا ننتظريه مف القكاعد المغكية أٍف تسيـ في 

 (جمكع القمة  )تككف سبيبلن ميمان إلى ذلؾ كلكننا كجدنا مف ىذه القكاعد كالسيما ىنا 
: داللة األكزاف األربعة  )غيرى ذلؾ ، إذ حدث تعارض كاضح بيف القاعدة المغكية 

 ، كالنص القرآني ، كلذا كجدنا (أدنى العدد ٍفًعمىة ، كًفٍعمىة ، عمى أأفعيؿ ، كأفعاؿ ، ك
. نة جرت لمحاكلة التكفيؽ بيف القاعدة كالنص الخارج عمييا ممحاكالت متبا

كلىعىؿَّ الذم أنشأ ىذا االختبلؼ كالتبايف بيف القاعدة كالنص ىك أف التقعيد لـ 
ان مقنعان ، كىذا اتجاه ميقـ عمى أساس االستدالؿ الدقيؽ ، كلـ يكف ىذا االستدالؿ يقيف

 عمى كجكب أف يستند العمـ  ينيصُّ الذم - كما أسمفنا- مفارؽ لقكاعد التفكير العممي 
. إلى أدلة يقينية ثابتة ، كأف يككف استداللو دقيقان محكمان 

 في الدليؿ الذم ليس ما سبؽ أف نبينا عميو كىك أف الشؾ بأسى مف تكراركال 
 ، طريقة االستدالؿ في إفَّ الشؾ كقع  بؿ لصكغ قكاعدىـ كمعاييرىـ إليوكيكفلغالتجأ اؿ

. أك طريقة قراءة النص لمخركج بقاعدة ثابتة 
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فإذا كاف القكؿ بداللة تمؾ األكزاف األربعة عمى الجمع القميؿ يصدقو ما كرد 
  األعداد المنحصرة بيف الثبلثة كالعشرةمجيء ميمىيّْزفي مجمكعة مف النصكص مف 

 فإفَّ ثمة نصكصان أخرل فصيحة ثابتة جاء مميز ىذه األعداد ،تمؾ األكزاف عمى 
. مجمكعان عمى كزف مف أكزاف ما يسمى بجمكع الكثرة 

ال يمكف  (ًقٌمًة  ) فييا جمكع دتفضبلن عف طائفة كبيرة مف النصكص التي كر
.  ذلؾ التي تأبىأف يككف المراد منيا الداللة عمى الجمع القميؿ بسبب داللة النص 

لقكؿ بضعفيا اتدعكنا إلى  (جمكع القمة  )إفَّ ىذه االعتراضات المكجية لفكرة 
فَّ قكاعد التفكير العممي ال تسكغ كاضحة، كبأنيا ال تستند إلى أسس عممية   ، كا 

 في التراث المغكم العربي ، كلذا لـ يبؽ أمامنا أثبتتيا كمكَّنت لياطريقة البحث التي 
نَّيا تدؿُّ عمى القميؿ ، بؿ إع التكسير ال تصنؼ إلى قمة ككثرة كفَّ جـإسكل القكؿ 

ضمَّنو مف قرائف تكالكثير ، كالذم يميّْز داللتيا عمى ىذا أك ذاؾ ىك السياؽ أك ما م
 .حدل الداللتيف دكف األخرل إتيعيّْف 
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:ثخامتحث لثبحث نتائجه
ال شؾَّ في أفَّ الدراسة المغكية تيعىدُّ مف أبرز الدراسات العمميَّة التي تستند إلى 
أدلَّة يقينية مقنعة ، ذلؾ بأٌف الحقيقة المغكية كالبرىنة عمييا يستنداف إلى أدلة مقنعة 

. ألمّْ عقؿو قادرو عمى استيعابيا 
كالدراسة المغكية العربية ىي مثؿ غيرىا في ذلؾ ، كلكفَّ ذلؾ لـ يمنع أف يجد 
الميطَّمع عمى بعض مباحث الدراسة المغكية العربية أفَّ فييا مكاضع فارقت سمة مف 

. سمات التفكير العممي المنظَّـ ، كىي اليقيف المكضكعي 
ذا كانت ىذه المقكلة فرضية فقد اختبرنا صدقيا مف خبلؿ تحميؿ طريقة  كا 

في الدرس المغكم العربي ،  (جمكع القمة  )االستدالؿ عند المغكييف في مبحث داللة 
: كقد كانت أبرز نتائج الدراسة 

 عمى أدنى العدد ، كىك – في أصؿ المغة –ثبت أفَّ القكؿ بفكرة كجكد جمعو داؿٍّ - 1
ما كاف مف الثبلثة إلى العشرة قكؿه يعكد إلى الدراسات المبكرة في الدرس المغكم 

العربي ، كىي نظرية أجمع عمييا العمماء المتقدمكف ، كأغمب الدارسيف 
. المحدثيف

كداللتيا تبيّْف  ((جمكع القمة  ))حيف نظرنا في طريقة المغكييف في االستدالؿ عمى -2
أنَّيا تستند مثؿ كثير غيرىا إلى شكاىد نثرية كأخرل شعرية ، كلكفَّ أغمب األدلة 

. ىذه كانت تعنى بدراسة أحكاـ ىذا الجمع كال تنظر في داللتو 
كجدنا أفَّ  (جمكع القمة  )حيف نظرنا في طريقة استدالؿ النحكييف في أثناء دراسة -3

تحديد داللتيا لـ يكف يستند إلى دليؿ عمميٍّ مقنع ، فإذا كانت ظاىرةي التبلـز بيف 
كمميًزًه المجمكع عمى كزًف كاحدو مف أكزاف جمكع  (مف ثبلثة إلى عشرة  )العدد 
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القمة األربعة بيّْنةن كشاخصةن في طائفة مف الشكاىد المغكية ، فإفَّ متابعة 
النصكص العربية كشفت نصكصان أخرل أظيرت عدـ التبلـز بيف األعداد 

المنحصرة بيف الثبلثة  )المذككرة آنفان كتمييزىا ، إذ أظيرت مثؿ تمؾ األعداد 
كقد ميّْزت بمعدكد مجمكع عمى كزف عٌده المغكيكف مف أكزاف جمكع  (كالعشرة 
. الكثرة 

كحيف اتخذنا النصَّ القرآنيَّ الكريـ منطمقان لتقكيـ فكرة جمع التكسير الداؿّْ عمى - 4
 التي تضمنت أمثمة لتمؾ –القميؿ ، كجدنا الكثير مف تمؾ النصكص الكريمة 

 يأبى مضمكنيا أف يككف داالن عمى معدكدو قميؿ مف الثبلثة إلى العشرة –الجمكع 
 – مف المغكييف كالمفسريف كالمعربيف –، مف أجؿ ذلؾ كجدنا كثيران مف العمماء 

ممَّف انطمقكا مف القاعدة إلى النصّْ قد لجؤكا إلى ضركبو مف التأكيؿ كالتخريج 
. في سبيؿ إنشاء نكعو مف االنسجاـ بيف القاعدة المغكية كالنصّْ الخارج عمييا 

أٌما دراستنا ىذه التي تتبنى فكرة االنطبلؽ مف النصّْ إلى القاعدة المغكية ، 
فإٌنيا لـ تجد بٌدان مف عدّْ ىذا التأكيؿ أك التخريج أك محاكلة المساكقة بيف النصّْ 

ال تستند إلى أدلَّة مقنعة  ((جمع القمة  ))كالقاعدة المغكية مسكّْغان لمقكًؿ بأفَّ فكرة 
كيقينية ، كما تتطمب ذلؾ قكاعد التفكير العممي ، ال سٌيما حيف نجد نصكصان 
. فصيحة تأبى داللتييا إباءن قاطعان أف يككف الجمعي فييا داالن عمى أدنى العدد 

 إلى إلغاء فكرة أف – في ىذه الدراسة –كلذلؾ لـ نجد بيٌدان مف تسجيؿ الدعكة - 5
عمى معدكدو قميؿ ، كأف تككف القاعدة -  في أصؿ المغة –يككف ثمة جمع داؿّّ 

سكاءه أكاف لمقمة أـ لمكثرة كما كاف يسمى عند  )العممية الجديدة ىي أفَّ الجمع 
يدؿُّ عمى مطمؽ الجمع قميمو ككثيره كأفَّ الذم يقيّْد داللتو عمى عددو  (المغكييف 

. معيَّفو إٌنما ىك النصُّ كسياقيوي كما يتضٌمنو مف قرائف تحدّْدي معناه 
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 : هلو هش
                                                   

 . 40-36التفكير العممي ، لمدكتكر فؤاد زكريا    : ينظر  (*)
. المصدر نفسو : ينظر  (**)
  .3/490: الكتاب  ()
 :المصدر نفسو  ()
 :المصدر نفسو  ()
  .3/567: ينظر المصدر نفسو  ()
  .3/588: ينظر المصدر نفسو  ()
  .628 – 3/627: ينظر المصدر نفسو  ()
  .3/571: المصدر نفسو  ()
  .3/591: المصدر نفسو  ()
  .3/575: المصدر نفسو  ()
  .3/581: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/599المصدر نفسو    ()
  .607 ، 606 ، 3/605: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/628 ، 3/570: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/572: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/590: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/573: المصدر نفسو : ينظر  ()
 المصدر نفسو: ينظر  ()
 المصدر نفسو: ينظر  ()
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  .3/631: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/574: ينظر المصدر نفسو  ()
  .3/629: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .575 – 3/574: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/592: الكتاب : ينظر  ()
  .3/629: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/574: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/576: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/577: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/63: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/63: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/585: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/608: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .636 – 3/635: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 3/642: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/568: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/586: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/642 ك 3/588: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/601: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .602 – 3/601: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/606: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/601: المصدر نفسو : ينظر  ()
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  .3/602: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/603: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/603: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/604: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/603: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/603: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/604: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/605: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/634: المصدر نفسو : ينظر  ()
  .608 – 3/607: الكتاب : ينظر  ()
 . 3/490: المصدر نفسو : ينظر  ()
شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح ، لجماؿ الديف بف : ينظر  (*)

 . 150   (ىػ 672ت  )مالؾ األندلسي 
 135معاني األبنية في العربية ، لمدكتكر فاضؿ السامرائي   : بنظر  (**)
  .3/490: الكتاب : ينظر  ()
المصدر نفسو  ()
 .المصدر نفسو  ()
  .3/567: المصدر نقسو  ()
  .1/131: المقتضب : ينظر  ()
 المصدر نفسو ()
  .6 – 3/5:  األصكؿ في النحك  ()
  .122: اإليضاح في عمؿ النحك  ()
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  .399: التكممة  ()
  .1/422: الخصائص  ()
  .3/244: شرح المفصؿ  ()
  .3/244: المصدر نفسو  ()
  .2/90: شرح الشافية : ينظر  ()
 . 2/92: المصدر نفسو  ()

لكنّْي أحسب أفَّ ما أثبتُّوي يناسب ( جمكع التكثير : ) في األصؿ المطبكع  (1)*
. السياؽ 

 . 3/355البرىاف في عمكـ القرآف    (2)*
  .1/38المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ، لجبلؿ الديف السيكطي   : ينظر  (3)*
 . 272: الكامؿ في النحك كالصرؼ كاألعراب  ()
 . 135معاني األبنية في العربية    (*)
 . 136المصدر نفسو    (**)
  .138معاني األبنية في العربية    (***)
  .113التطبيؽ الصرفي  ()
محمد مناؿ عبد : المدخؿ إلى عمـ الصرؼ :  ؛ ينظر 251: الصرؼ الكاضح  ()

 124: المطيؼ 
 . 7/267: دراسات ألسمكب القرآف الكريـ : ينظر  ()
 . 3/226: شرح المفصؿ  ()
 . 3/256: أكضح المسالؾ  ()
 . 3/490: الكتاب  ()
 . 3/492: المصدر نفسو  ()
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 . 122: اإليضاح في عمؿ النحك  ()
 . 3/575: الكتاب  ()
 . 2/159: المقتضب  ()
 . 1/246: الكشاؼ  ()
 . 123: اإليضاح في عمؿ النحك  ()
 . 1/152: التبياف في إعراب القرآف  ()
 . 3/467: شرح الكافية  ()
 . 568-3/567: الكتاب  ()
 . 3/571: المصدر نفسو  ()
 . 577-3/576: المصدر نفسو  ()
 . 578-577 ، 3/576: المصدر نفسو  ()
 . 588-587 ، 3/586: المصدر نفسو  ()
 . 589-3/588: المصدر نفسو  ()
 . 3/607: المصدر نفسو  ()
 . 2/296: الخصائص  ()
 . 3/256: أكضح المسالؾ  ()
  .3/565: الكتاب : ينظر  ()
  .3/565: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 4/226: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 3/467: شرح الكافية  ()
 . 1/582: محمد ناصر األلباني : الجامع الصغير كزيادتو : ينظر  ()
 . 1/617: المصدر نفسو : ينظر  ()
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 . 3/566: الكتاب : ينظر  ()
 . 750-3/569: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 570- 3/569: المصدر نفسو : ينظر  ()
 7/262دراسات ألسمكب القرآف الكريـ   : ينظر  ()
 . 7/262: المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 3/624: الكتاب  ()
 . 3/625: المصدر نفسو  ()
  .2/92: شرح الشافية  ()
  .7/268: دراسات ألسمكب القرآف الكريـ : ينظر  ()
المصدر نفسو : ينظر  ()
 . 3/357البرىاف في عمكـ القرآف    (*)
 . 3/490: الكتاب  ()
 . 3/490: المصدر نفسو  ()
 . 122: االيضاح في عمؿ النحك  ()
 . 2/92: شرح الكافية  ()
 . 3/467: المصدر نفسو  ()
 . 2/1431( : تفسير الطبرم)جامع البياف عف تأكيؿ آم القراف  ()
  .85-2/84: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  ()
  .1/152: التبياف في إعراب القرآف  ()
 . 1/246: الكشاؼ  ()
 . 2/133: ركح المعاني  ()
 . 1/246: الكشاؼ  ()
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 . 1/401: الجامع ألحكاـ القرآف  ()
 . 5/145: تفسير ابي السعكد  ()
 . 3/202: فتح القدير  ()
 . 6/286: تفسير أبي السعكد  ()
  .3/467: شرح الكافية  ()
 المصدر نفسو: ينظر  ()
 565/ 3:  ينظر الكتاب  ()
  .1/246: الكشاؼ  ()
 .المصدر نفسو : ينظر  ()
  .3/468شرح الكافية  ()
  .5/145تفسير أبي السعكد    ()
 3/78: في أصكؿ المغة  ()
  .3/78: المصدر نفسو  ()
  .3/81: المصدر نفسو  ()
 .المصدر نفسو  ()
  ،114قسـ الصرؼ   / الكاضح في النحك كالصرؼ  ()
 المصدر نفسو: ينظر  ()
 . 130: التفكير العممي في النحك العربي  ()
  .298التعريؼ بالتصريؼ     (*)
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ث:هصاددث لثبحث هر جعه
: تحقيؽ، (ىػ316ت)األصكؿ في النحك ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السٌراج  -1

ىػ ػ 1405، مؤسسة الرسالة ػ بيركت، (1)ط، الدكتكر عبد الحسيف الفتمي
 .ـ1985

أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، ألبي محمد عبداهلل جماؿ الديف بف يكسؼ  -2
دار  (6)محمد محي الديف عبدالحميد ، ط: ،تحقيؽ  (ىػ 761ت  )بف ىشاـ 

 .ـ 1980بيركت  – الندكة الجديدة 

ت  )اإليضاح في عمؿ النحك ، ألبي القاسـ عبدالرحمف بف إسحاؽ الزجاجي -3
 .ت .الدكتكر مازف المبارؾ ، د: ، تحقيؽ  (ىػ 337

: ، تحقيؽ  (ىػ 794ت  )البرىاف في عمكـ القرآف ، لئلماـ بدر الديف الزركشي  -4
 .ت .القاىرة ، د– دار التراث  (2)محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط

 (ىػ 616ت  )التبياف في إعراب القرآف ، ألبي البقاء عبداهلل بف الحسيف العكبرم  -5
– دار الكتب العممية  ( 2 )محمد حسيف شمس الديف ، ط: ، كضع حكاشيو 

 .ـ 2010بيركت 

 .ـ 1974مصر – التطبيؽ الصرفي ، لمدكتكر عبد الراجحي ، دار النيضة  -6

المجمس الكطني لمثقافة كالعمكـ  ( 3 )التفكير العممي ، لمدكتكر فؤاد زكريا ،ط -7
.  ـ 1988الككيت    – كاآلداب 

– ، مؤسسة المختار  (1 ) التعريؼ بالتصريؼ ، لمدكتكر عمي أبك المكاـر ، ط-8
.  ـ 2007- ىػ 1428القاىرة 

دار  (1) التفكير العممي في النحك العربي ، لمدكتكر حسف خميس المم  ، ط-9
. ـ 2002األردف / عماف – الشركؽ 

 
 

   

 

داللُة جموِع الِقلَِّة في  
 الدَّرِس اللغويِّ العربيِّ

 صمر رشيد شاكر                                                   . د
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  274 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                 

تحقيؽ ، (ىػ377ت)ألبي عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي ، التكممة- 10
ىػ ػ 1419، عالـ الكتب ػ بيركت، (2)ط، الدكتكر كاظـ بحر المرجاف: كدراسة
 .ـ1999

، لئلماـ محمد بف جرير  (تفسير الطبرم  )جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  -ُُ
دار  (1)أحمد عبدالرزاؽ البكرم كجماعة ، ط: تحقيؽ  (ىػ 310ت  )الطبرم 
 .ـ 2005- ىػ 1425مصر – السبلـ 

ت  )الجامع ألحكاـ القرآف ، ألبي عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي  -ُِ
 .ـ 1952القاىرة – دار الكتب المصرية  (2)، ط (ىػ 671

الدكتكر عبد : تحقيؽ، (ىػ392ت)ألبي الفتح عثماف بف جني ، الخصائص -ُّ
 .ـ2003ىػ ػ 1424، دار الكتب العممية ػ بيركت، (2)ط، الحميد ىنداكم

دراسات ألسمكب القرآف الكريـ ، لمشي  محمد عبدالخالؽ عضيمة ، دار الحديث  -ُْ
 .القاىرة – 

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، لئلماـ أبي الثناء اآللكسي                -ُٓ
 .ت .بيركت ، د– ، دار إحياء التراث العربي  (ىػ 1270ت  )

لمشي  رضي الديف محمد بف الحسف االستراباذم ، شرح شافية ابف الحاجب -ُٔ
كمحمد محيي ، كمحمد الزفزاؼ، محمد نكر الحسف: تحقيؽ، (ىػ686ت)النحكم 

انتشارات ، طبعة مصكرة عف طبعة دار الكتب العممية، الديف عبد الحميد
 .مرتضكم ػ إيراف

، أحمد السيد أحمد: تحقيؽ، لرضي الديف االستراباذم، شرح كافية ابف الحاجب -ُٕ
 .ت. د، المكتبة التكفيقية ػ القاىرة
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، قدـ لو ككضع  (ىػ 643ت  )شرح المفصؿ ، ليعيش بف عمي بف يعيش   -ُٖ
بيركت – دار الكتب العممية  (1)الدكتكر إميؿ بديع يعقكب ، ط: ىكامشو 
 .ـ 2001- ىػ 1422

شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح ، لجماؿ الديف بف مالؾ  -ُٗ
– الدكتكر طو محسف ، دار آفاؽ عربية : ، تحقيؽ  (ىػ 672ت  )األندلسي 

 .ـ 1985- ىػ 1405بغداد 

( 3)صحيح الجامع الصغير كزيادتو ، لمشي  محمد ناصر الديف األلباني ، ط -َِ
 . ـ 1988- ىػ 1408دمشؽ – المكتب اإلسبلمي 

– مطبعة الزىراء  (1)الصرؼ الكاضح ، لؤلستاذ عبدالجبار عمكاف النايمة ، ط -ُِ
 . ـ 1988المكصؿ 

، (القرارات التي أصدرىا مجمع المغة العربية في القاىرة  )في أصكؿ المغة  -ِِ
 .ت.مصطفى حجازم، كضاحي عبدالباقي، د: أخرجيا كضبطيا كعمؽ عمييا

بيركت – دار الجيؿ  (2)الكامؿ في النحك كالصرؼ كاإلعراب ، ألحمد قبَّش ، ط -ِّ
 .ـ 1974، كتبت مقدمتو في عاـ 

، (ىػ180ت)ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر المعركؼ بسيبكيو ، الكتاب -ِْ
ىػ ػ 1408، مكتبة الخانجي ػ القاىرة، 3ط، عبد السبلـ محمد ىاركف: تحقيؽ
 .ـ1988

لجار اهلل ، الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ -ِٓ
 .ت. د، القاىرة/ مكتبة مصر، يكسؼ الحمادم: ضبط كمراجعة، الزمخشرم

/ عماف – المدخؿ إلى عمـ الصرؼ ، محمد مناؿ عبدالمطيؼ ، دار المسيرة  -ِٔ
 .ـ 2000- ىػ 1420األردف  
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،  (ىػ 911ت  )المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ، لمعبلمة جبلؿ الديف السيكطي  -ِٕ
محمد أحمد جاد المكلى كعمي البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، : تحقيؽ 

 .بيركت – دار الجيؿ 

بيركت  (1)معاني األبنية في العربية ، لمدكتكر فاضؿ صالح السامرائي ، ط -ِٖ
 .ـ 1981- ىػ 1401

الشي  : تحقيؽ،  (ىػ 285ت  )ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد، المقتضب -ِٗ
 .ت .بيركت ، د– الدكتكر محمد عبدالخالؽ عضيمة ، عالـ الكتب 

قسـ الصرؼ ، لمدكتكر محمد خير الحمكاني ، – الكاضح في النحك كالصرؼ  -َّ
. ـ 1978سكريا  (2)ط
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وسائط أدب األطفال 
 (مستل  )

ىهدىىنعمةىحمدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.ىمى.ىمى
ىن

ىقسمىاللغةىالعربوة/ىكلوةىالتربوةىللبناتى/ىجامعةىتكروت

املستخلص 
استعرض البحث وسائط أدب األطفال بنوعييا الورقي الذي شمل الكتب 

والدوريات ، وغير الورقي الذي شمل اإلذاعة والتمفزيون والسينما وغيرىا وصواًل إلى 
. الكتاب االلكتروني 

ييدف البحث إلى بيان الدور الذي يؤديو كل وسيط في تمبية حاجات األطفال 
. إذا ما أردنا معرفة واختيار بعضيا أو كميا وتأثير ذلك عمييم الحقًا 

اعتمد البحث عمى المصادر األدبية في جمع المادة وكانت نتيجتو أن لكل 
وسيط أو مادة ثقافية دورا وأىمية في حياة أي طفل وكمما ازداد التنوع ازدادت ثقافة 

. الطفل وثراؤه من الخبرة والمتعة في آن واحد 
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عندما ُيعد أي كاتب عماًل ادبيًا فانو يفكر بالوسيمة التي سوف توصل ىذا 

ولكل وسيمة طريقة خاصة بيا لتقديم أي عمل - األطفال - العمل إلى المتمقي وىم
. أدبي ، وليذا فإن لموسيط دورًا فعااًل وحيويا في إيصال األدب إلى جميوره 

واإلنسان ىو الوسيط األول عندما يحكي لطفل أو مجموعة أطفال حكاية 
بسيطة كأن تكون األم أو الجدة أو األب أو المعمم أو أمين المكتبة ولكن ىذا الوسيط 

ليس لو التأثير نفسو كما في الوسائط األخرى التي يكون أثرىا كبيرا وواضحا عمى 
. عدد كبير من األطفال وبدون أي حدود

ونتيجة لمتطور العممي والتكنولوجي الكبير في عالم الحاسوب فقد أمكن من 
إدخال المواد المطبوعة إلى الحاسوب بشكل الكتروني ومنيا كتب األطفال وأصبح 

. باإلمكان استرجاعيا عن طريق الحاسوب وأصبح للطفال وسيطا أخر لكنو الكترونياً 
ولكل وسيط إمكانياتو الخاصة وطاقتو المحدودة وعمى الكاتب إدراك ىذا 

األمر الن كل وسيط يكون موصاًل جيدًا لنوع أدبي معين وليذا فان معرفة أسرار كل 
مكانياتو جانب ميم جدا يعين الكاتب عمى استغالل ىذه  وسيط وخصائصو وا 

. اإلمكانيات إلبراز عممو في أبيى صورة واالبتعاد عن كل ما يؤثر سمبا عمى العمل 
يتناول البحث وسائط أدب األطفال المختمفة بأنواعيا في مبحثين ، تضمن 
المبحث األول الوسائط الورقية أو المطبوعة ، ويشمل الكتب بأنواعيا وأغراضيا 

. والمجالت والصحف بأنواعيا وأغراضيا أيضًا 
أما المبحث الثاني فتضمن الوسائط السمعية والبصرية ، والسمع بصرية ، 
وقد أضفت إلييا الوسيط االلكتروني مع انو يعتبر نوع جديد مختمف عن السابقة أو 

. شكل جديد إال إنني لم أتناولو بتفصيل كبير حيث يحتاج وحده إلى بحث مستقل 
: أهداف انبحث 

. استعراض وسائط أدب االطفال الورقية وغير الورقية -1
 .بيان دور كل وسيط عن طريق توضيح مزاياه وعيوبو -2

. وسيمة لالختيار والتفضيل لتوفيرىا في مكتبات االطفال -3
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ادلبحث األول 
انوسائم ادلطبوعت 

 Children s Bookكتة األطفال  :  -1
يمتاز الكتاب بميزات تجعمو يتفوق عمى وسائط األدب األخرى فالمعمومات 
التي يقدميا الكتاب يمكن الرجوع إلييا في أي وقت إلعادة قراءتيا عمى العكس من 
بقية الوسائط كالتمفزيون والمسرح، وكذلك فان الكتاب سيل الحمل والتداول كما انو 

رخيص الثمن ويتيح لمقاريء فرصة كبيرة لمتخيل والتأمل، وال تحتاج الكتب إلى أجيزة 
لتشغيميا كما انو قريب في متناول اليد وليس لو مواعيد كما ىو الحال في الوسائط 

. المسموعة والمرئية 
إن أول لقاء بين الطفل والكتاب ىو الذي يحدد خطواتو عمى طريق حب 
القراءة والمعرفة ، وىذا يعني أن الكتاب المدرسي ال يثير عند األطفال عادة حب 

. القراءة ألسموبو الجاف وقمة رسوماتو 
وال يزال الكتاب من أىم الوسائل كونو مصدرًا جيدا لممعرفة عمى الرغم من 

منافسة الوسائل األخرى لو ، ويرى بعض الخبراء أن الكتاب يقدم الحقائق والمعمومات 
والمفاىيم واألفكار إلى الطفل مثبتو عمى الورق األمر الذي يجعل الطفل يتعامل معيا 

. ()وقتا طويال وبأناة تامة ويمكن العودة عمى ىذه الحقائق وقت ما يشاء 
: تنقسم كتب األطفال من حيث المضمون إلى األنواع اآلتية

.  الكتب القصصية – 1/1
.  الكتب المصورة – 1/2
.   كتب الشعر واألغاني واألناشيد – 1/3
.  الكتب المرجعية – 1/4
.  الكتب الدينية – 1/5
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.  الكتب التاريخية – 1/6
.  كتب الرحالت والجغرافيا - 1/7
.  كتب اليوايات والتسمية – 1/8
.  كتب النوادر والفكاىة – 1/9
 : Fiction انكتة انقصصٍت – 1/1

     القصة فن من فنون األدب وشكل من اشكالو وأكثر ما يتعمق بو األطفال 
وتستعين القصة بالكممة في التجسيد الفني وتتشكل من عناصر رئيسة ىي الفكرة 
والحدث والحبكة واألسموب والشخصيات والبيئة ىدفيا إثارة العواطف واالنفعاالت 

: ،وتكون عمى أنواع وىي ()والتفكير والتخيل لدى األطفال 
  Folktales احلكاٌاث انشعبٍت – 1/1/1

الحكاية الشعبية ىي قصة مجيولة المؤلف عمى األغمب يتناقميا الناس من 
جيل إلى جيل مع إضافة سمات جديدة ليا في كل مرة ، تتسم ببساطة األسموب والمغة 
وىدفيا اإلمتاع مع تأكيد قيم وعادات وأفكار اجتماعية ايجابية فيي نوعًا ممتزمًا من 

األدب، وتعد الحكايات الشعبية األساس في نشأة أدب األطفال الحديث ، ومن 
 . (توبة الثعمب  )وحكاية  (حميد البالم  )الحكايات الشعبية في العراق حكاية 

  Myths & Legends قصص اخلرافاث واألساطري - 1/1/2

قصة يتضح فييا دور البطل الذي يجاىد بقيامو بسمسمة من المخاطرات من 
ولمخرافة . اجل تحقيق ىدف أسمى ، وتدخل في الخرافة قوى خارقة كالجان والعفاريت 

ىدف اخالقًي عادل فيي تكافئ الخير وتقتص من األشرار وتنتيي عادة نياية سعيدة، 
عالء  )مثال ذلك قصة . ( )ومن سمات الخرافة إنيا ال تتقيد بزمان ومكان معينين

( . الشاطر حسن ) و  (الدين والمصباح السحري 
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 Animal Fair  قصص احلٍوان - 1/1/3
ىي القصص التي تقوم فييا الحيوانات المختمفة بأداء االدوار وىي أكثر 

 سنوات الن 5-3األنواع المفضمة لدى األطفال السيما في مدة الطفولة المبكرة من 
ىذا النوع من القصص تكون بسيطة وسيمة التذكر فيي عادة تضم قميال من 

الشخصيات ال تتجاوز الثالثة حادثًا واحدًا ، وألنيا حقيقة لإلنسانية فيي تتكمم وتفكر 
الثعمب  )و  (قصة ذكاء قرد  )ومثال ذلك . وتعمل وتصور حاالت مختمفة لإلنسان 

 . (الطيب 
   Science Fiction  قصص اخلٍال انعهمً - 1/1/4

وىي قصص تتعامل مع التطورات العممية والتغيرات التي تحدث في المجتمع 
وتقوم . عمى أساس فروض واقعية وتصورات عن مستقبل البشر عمى سطح األرض 

عمى التنبؤ إلى حّد بعيد وتسمى أحيانا بقصص التنبؤ أو قصص المستقبل وىدف ىذا 
نما أيضا إشباع  النوع من القصص ىو ليس فقط إيصال المعمومات إلى األطفال وا 

. ()مخيالتيم ودفع عقوليم إلى التفكير في آفاق أكثرسعة 
الذرة في  )التي كتبيا فاروق سموم وقصة  (فتاة األخطار  )ومثال ذلك قصة 

. التي تروي اكتشاف القنبمة الذرية  (العائمة 
  قصص انبطونت وادلغامرة  - 1/1/5

تدخل القصص البوليسية والمالحم وقصص الخوارق والمغامرات ضمن 
قصص البطولة والمغامرة وسبب اىتمام األطفال بيذا النوع من قصص يعزى إلى إن 
بعضيم يخمع البطولة عمى نفسو أو يعوض جزءًا من الحرمان أو القصور الذي يشعر 

بو في حياتو الواقعية وألن أبطال ىذه القصة يؤدون نوعًا من األعمال التي تمتاز 
إذ يندمجون مع أبطال ، بالحركة القوية والسريعة تخرج األطفال من ركود الحياة 

القصة ويتقمصون بعض أدوارىا وليذا وجب رسم شخصيات القصة بطريقة تحبب 

 
 

   

 

ى
ىوسائطىأدبىاألطفال

ىهدىىنعمةىحمدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.ىمى.ىمى
  2012حزورانىىىىىىىى(11)العـــددىىىى

  277 

 

 جملة آداب الفراهيدي

األطفال بالصفات الطيبة والعادات والتقاليد الحميدة واالبتعاد عن الشخصيات الطائشة 
مثل .( )المنحرفة وبذلك نحقق ىدف أدب األطفال من بناء شخصية سميمة لمطفل

 . (مغامرات احمد وطالل )قصة 
 Historical Fiction  انقصص انتارخيٍت - 1/1/6

وتسمى أحيانًا بقصص الخيال التاريخي وىو تسجيل لحياة اإلنسان وعواطفو 
في مجال تاريخي معين بقصد فيم الشخصية اإلنسانية إذ تدور القصة حول حدث 

تاريخي معين مع االلتزام بمقومات العمل القصصي ، وعمى ىذا فانو ال يستيدف نقل 
الحقائق إلى األطفال بل ييدف إلى مساعدتيم عمى تخيل الماضي واإلحساس بأفراح  
األجيال السابقة وأحزانيم مع إعطاء فرصة لمطفل بأن يعيش أجواء الماضي بوصفو 

. (زنوبيا ممكة تدمر)وقصة  (زرقاء اليمامة)مثال ذلك قصة . امتدادا لذلك المجتمع 
 Religious tales  انقصص اندٌنٍت - 1/1/7

تتناول موضوعات دينية تشمل العبادات والعقائد وسير األنبياء والرسل 
وقصص القرآن الكريم ، وما أعده اهلل تعالى لعباده من ثواب أو عقاب وغزوات 

وأميات المؤمنين ونساء خالدات وكل ذلك يدعو إلى  (صمى اهلل عميو وسمم)الرسول 
الفضائل وينفر من الرذائل ، وتجمع المتعة والتشويق والمغزى الخمقي والمواقف 

 (اإلسراء والمعراج  )مثال ذلك قصة  . ()النبيمة، وفييا من المواقف لمعظة واالعتبار
. وقصص األنبياء المختمفة 

  Realisties Fictions:  انقصص انواقعٍت - 1/1/8

في بداية المرحمة العمرية الثانية يتجو األطفال إلى التحرر من الخيال ويزداد 
اتصاليم بالمجتمع وتقوى رغبتيم الستطالع الحياة الحقيقية المحيطة بيم ، وىذا النوع 

من القصص يتناول الموضوعات المختمفة التي تصور واقع األطفال كالطبيعة 
والحيوانات والرحالت والطائرات وحقائق العموم المختمفة ونظم الحياة المختمفة بآدابيا 
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نما . وتقاليدىا ومؤسساتيا  وىذا ال يعني أنيا تخمو من الخيال لتصبح جافة ومممة وا 
تائو في  )مثال ذلك قصة . ىي مزيج من الواقع والخيال بصورة ذكية ولبقة 

( . بائعة الكبريت  ) و قصة  (الصحراء
  Humor Fictions:  انقصص انفكاهٍت - 1/1/9

يسعد األطفال بسماع قصص الفكاىة بما تشيعو من فرح وبيجة وسرور 
باإلضافة إلى أنيا تحقق أىداف في تحبيب القراءة إلى األطفال وتنمية ميوليم األدبية 

وتحقق راحة نفسية ليم ، وتنشط عقوليم وفييا مجال لنقد العادات السيئة والتقاليد 
ومنيا القصص والطرائف التي تروييا الشخصية . الضارة ومحاولة التخمص منيا 

 . (جحا)المشيورة 
  Picture Books انكتة ادلصورة - 1/2

ما قبل  )يميل الطفل إلى الكتب المصورة سيما في سني عمره األولى 
ألن الصورة تغني عن الكثير من الكممات خاصة إذا كانت الصورة معبرة  (المدرسة

وفييا الكثير من التفاصيل إذ إن الطفل يربط بين األشياء التي في الصورة وبين الواقع 
، ومن أجل ىذا كانت الصورة وسيمة مفيدة لتنمية ميول الطفل لمقراءة وإلثارة خيالو 

 . ()عمى اإلدراك والتفكير وتمييز األشياء وأسمائيا
 Poetry & Songs كتة انشعر واألناشٍد واألغانً – 1/3

الشعر ذلك الكالم الموزون ذو اإليقاع الجميل والموسيقى المؤثرة يبيج النفس 
ويؤثر فييا سواء كانت لشخص بالغ أو لطفل ، وفي كل المجتمعات يسمع األطفال 

الشعر منذ والدتيم حيث تيدىدىم أمياتيم ببضع أبيات منغومة عمى األغمب 
ويستجيب الطفل لتمك الكممات الموزونة ذات اإليقاع اليادئ فييدأ وينعس ثم ينام أو 

. ينصت مركزا عمى ىذا الكالم الجميل الذي يحمل إليو صوت األم الدافئ 
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ولكي تضمن استمرار األطفال بحبيم لمشعر وتذوقيم إياه يجب تقديم النماذج 
الشعرية الجيدة لتنمي لدييم ممكتيم الفنية واألدبية كما أن إتاحة الفرصة ليم ليختاروا 

كتب الشعر بأنفسيم تساعدىم في االستمرار بحب الشعر وأيضا ترك المجال ليم 
 .()ليحاولوا كتابة الشعر كاألغاني وتوجيييم في ىذا المجال 

 : ()ومن شروط شعر األطفال
. أن يتوافق المفظ مع المعنى فال يزيد عميو وال ينقص منو - 1
.  التمتع بصدق  العاطفة وعمق اإلحساس – 2
.   أن يتسع قاموس الطفل المغوي لمكممات المستخدمة– 3
. أن يكون غنيا بالوزن واإليقاع ومن البحور الخفيفة والسريعة في إيقاعيا  -  4
. أن ينقل األطفال إلى عوالم رحبة عن طريق إشاعة الخيال  -  5
. أن يكون متسمًا بالخفة والبيجة والمرح وخاليًا من الحزن واليأس والقمق  -  6
.  أن يتالئم مع مراحل الطفولة كل حسب مرحمتو – 7

: ()أما أنواع شعر األطفال فهي
 الشعر الممحمي – 1
 الشعر الدرامي – 2
الشعر الغنائي  -  3
الشعر التعميمي  -  4
 الشعر الوصفي – 5
 الشعر القصصي – 6
 الشعر الحماسي – 7
 () شعر األلعاب واأللغاز– 8
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ومن  مميزات شعر األطفال أنو يستخدم تكرار الكممات أو العبارات بطريقة 
. لطيفة لكي ترسخ في ذىن الطفل تمك الكممات 

كذلك ىناك ميزة أخرى ىي اقترانو بالحركة واإليقاع وىذا الشيء محبب إلى 
. نفوس األطفال ويعد جزءًا من لعبيم 

أهمٍت شعر األطفال  
 يعد من أنجح أساليب التربية المغوية خاصة في مراحل التعميم األولى إذ يتعود – 1

خراجيا ويألف المغة الفصحى وألفاظيا  . الطفل نطق الكممات وا 
 يبعث في األطفال حب الصفات الطيبة والقيم النبيمة وييذب ذوقيم الحسي – 2

. وييذب عواطفيم ويبعدىم عن األناشيد واألغاني المبتذلة والكممات السوقية 
يبعث السرور والمرح كنوع من أنواع المعب خصوصًا إذا كان الشعر مصحوبًا  -  3

ببعض الكممات الدالة عمى الحركة أو الصوت إذ يتجدد نشاط األطفال وتبعث 
  . ()فييم روح البيجة 

زالة أي تردد أو خجل ينتابو   -  4 الشعر واألناشيد وسيمة ميمة لتشجيع الطفل وا 
. وتشجيعو عمى االندماج مع المجموعة وتكوين الصداقات 

تكوين التصورات العقائدية والمبادئ اإليمانية لمطفل عن طريق تنمية المدارك  – 5
: ()وتكوين العقائد الدينية الراسخة مثال ذلك قول الشاعر عمي العقيمي 

                 رب إياك عبدنا       وسمعنا واطعنا 
                 وبنجواك هتفنا       واستعذنا واستعنا 

تصحيح المفاىيم الخاطئة وتكوين اآلراء السميمة حول أمور عديدة مثل العالقات  – 6
. االجتماعية ومشكالت العرف والمون وبعض العادات والتقاليد 

نجد إن الطفل الموىوب بإمكانو أن ينظم شعرًا وقد يتمكن ىذا الطفل من تكوين - 7
. نظرة نافذة من خالل قراءتو المتعددة لمشعر 
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  References books:  انكتة ادلرجعٍت – 1/4

 دوائر المعارف والمعاجم واألدلة واالطالس ومن صفات ىذه الكتب أنيا تشمل
نما يرجع إلييا عند الحاجة لمعرفة معمومة معينة  ال تقرأ من األول إلى األخير وا 
وينجذب إلييا األطفال خاصة لتمك التي تحمل في طياتيا صورا ورسومات عن 
الموضوعات التي تتكمم عنيا ، وتكتب من قبل متخصصين ومنيا ما يختص 

. بموضوع معين ومنيا ماىو شامل 
وىناك  كتب مرجعية مبسطة لمغاية إذ يستخدميا تمميذ االبتدائية ومنيا ما ىو 

 . ()أكثر تعقيدًا إذ تتجو لمخاطبت الناشئة والفتيان 
  Scientific books: انكتة انعهمٍت - 1/5

يتخذ أغمبيا شكال أدبيًا اقرب إلى األعمال القصصية تيدف الى تقديم 
االنجازات العممية بصورة مبسطة للطفال باإلضافة إلى المعمومات العممية المختمفة 

– رياضيات – طب– فمك – كيمياء –فيزياء : في مجاالت الحياة المختمفة 
. ()وغيرىا

كما أن ىذه الكتب تقدم كثيرا من التوضيحات واإلجابات عمى أسئمة األطفال 
. العممية

 لونظرًا لطبيعة المعمومات العممية تحتم عمى مؤلفي الكتب العممية للطفا
اختيار طريقة تقديم سيمة وشيقة مصحوبة بالصور والرسوم والمخططات التوضيحية 

. ما أمكن ذلك لتحبيبيا إلى نفوس األطفال وتشجيعيم عمى قراءتيا 
   Religions books: انكتة اندٌنٍت– 1/6

صمى اهلل  )وتعنى بتقديم المعمومات الدينية كاألحكام والفرائض وسيرة الرسول 
وأصحابو وسير من سبقو من األنبياء وما رافق ىذه السيرة من حوادث   (عميو وسمم 
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وردت عن األوائل بطريقة مبسطة ولطيفة ككتب تعميم الصالة للطفال والناشئة وكتب 
. األخالق الحميدة وكتب عبارة عن أسئمة مع أجوبتيا 

وتحتل الكتب الدينية مكان الصدارة من ناحية كمية اإلنتاج في وطننا العربي 
. ويالحظ أنو من األفضل تقديم الكتب الدينية للطفال في مراحل عمرية متوسطة ، 
   Historical books: انكتة انتارخيٍت- 1/7

تقدم المعمومات التاريخية بأسموب قصصي أو بإطار المعمومات وتتناول 
معمومات عن الحوادث التاريخية وحياة األبطال والمشاىير والقادة والزعماء عمى 

 .مستوى محمي وعالمي
  Geographic & travels: كتة انرحالث واجلغرافٍا- 1/8

يحتاج الطفل إلى استكشاف األرض التي يعيش عمييا ومعرفة الحقائق عنيا 
وما تحتويو وما يعيش عمييا من إنسان وحيوان ونبات ونجد األطفال دائمي السؤال 

. عن الظواىر األرضية
إذ يشدىم أسموب الرحالت " أما كتب الرحالت فإنيا للطفال األكبر سنا

. واالستكشاف
 & Enterlainment: كتة اذلواٌاث وانتسهٍت- 1/9

hobby books  

ومنيا التكوين والحيمة ىدفيا تعميم األطفال بعض اليوايات المفيدة والبسيطة 
 . ()إلشغال وقت فراغيم بشئ مفيد  

  Rarity & humor books: كتة اننوادر وانفكاهت- 1/10

تحتوي عمى الطرائف واألحاجي والحزورات وبالطبع األطفال يحبون الضحك 
" . بيذه الطريقة مع بعضيم بعضا
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ويالحظ أن كل مرحمة عمرية تفرض عمى األطفال محبة وتفضيل نوع معين 
من الكتب حسب ما يمكنيم فيو نموىم المغوي والعقمي وىذه مسألة مختمفة بين 

األطفال كما أن ىنالك عوامل أخرى تتدخل في اختيارىم لمكتب منيا توفر ىذه الكتب 
مكانية الحصول عمييا وعوامل إجتماعية وعائمية أحيانا " . وا 

  Children periodicals:دورٌاث األطفال:  -2

التي صدرت في  (صديق األطفال)إن أول صحيفة للطفال كانت بعنوان 
نما إتخذ 1791 – 1747فرنسا بين عامي   أصدرىا أديب لم يفصح عن أسمو وا 

وقد كانت ىذه الصحيفة تتميز بسيولة . ىو عنوان الصحيفة نفسو " مستعارا" إسما
األسموب ورشاقتو مبتعدة عن أسموب جان جاك في إعطاء التعاليم والنصائح 
واإلرشادات ، أما في عالمنا العربي فإن أول مجمة عربية للطفال كانت مجمة 

 صدرت عن دار المعارف وقد اتسمت بالجدية واإلتقان والمادة 1952عام  (ســـــندباد)
وقد سبق ىذا النوع من الصحف صدور . المكتوبة كانت عمى مستوى من الجودة 

الصحف والمجالت الخاصة بتالميذ المدارس تصدرىا الييئات التربوية والمدارس 
كما ، ىدفيا غرس المعمومات العممية واألدبية والقيم األخالقية في أذىان التالميذ 
 . 1تستيدف تطوير الحياة المدرسية ونقل األخبار التي تيم الطالب والمعممين 
ولمصحافة أىمية كبيرة في تنمية قابميات األطفال العقمية والعاطفية 

عالم وثقافة وتربية وتنمية لمذوق الرفيع والعادات  واإلجتماعية ألنيا أداة توجيو وا 
. السميمة كما أنيا تجيب عن أسئمة األطفال وتشبع خياليم وميوليم 

ألنيا تعتمد الكممة المطبوعة والصورة " بصريا" وتعد صحف األطفال فنا
والمون وىذه العناصر تجعل الطفل يثبت في  قراءة الصحف ومتابعتيا ويستمتع في 

. قراءتيا بأي وقت يشاء وحسب ذوقو ىو 
: وتنقسم دوريات األطفال عمى 

: من حيث الشكل  -  2/1
  يومية أو أسبوعية : دوريات. 
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 جملة آداب الفراهيدي

  أسبوعية أو نصف شيرية : دوريات. 

: من حيث المضمون  - 2/2
  جامعة أو منوعة. 

  لمبنات ، لممعرفة ، ىزلية ، رياضية : متخصصة. 

 :أما أنواعها فهي 

  صحف ومجالت المسمسالت المصورةComics.  

  صحف ومجالت األطفال اإلخبارية. 

  الصحف والمجالت الصادرة عن األحزاب والمنظمات. 

  الصحف والمجالت التجارية. 

  الصحف والمجالت الصادرة وفق أطوار الطفولة. 

ويذكر ىنا بعض المشاكل التي تواجييا دوريات األطفال في الوطن العربي 
، عمى قدرة الطفل الشرائية " منيا ارتفاع أسعارىا في كثير من البمدان العربية قياسا

 . 1والمستوى الفني المتدني وقمة المحررين األكفاء ، وضعف التوزيع 
العراقية فيي  (مجمتي)ومالحظة الباحثة عمى ىذا الرأي أن ىناك مجمة 

أنموذج لممجمة الرائدة والتي وفرتيا دار ثُقافة األطفال بسعر يناسب جميع األطفال 
وىي متوافرة وجيدة التوزيع في كل أنحاء العراق كما أنيا تضم مجموعة كفوءة من 

. المحررين وىي بمستوى فني جيد 
 . 2وفي مسح أجراه المجمس العربي لمطفولة والتنمية 

عن المجالت اإلسبوعية والشيرية الصادرة في الوطن العربي لممدة من عام 
منيا  (10)، مجمة إسبوعية تصدر بانتظام  (35) وجد أن ىناك 1999 – 1989

 3 – 1في السودان والبقية موزعة عمى بقية األقطار بواقع  (6)تصدر في لبنان وحده 
. مجمة 

مجمة تصدر في األردن  (19) مجمة منيا 52أما المجالت الشيرية فكانت 
 ().مجمة (3 -1)منيا في السودان والبقية موزعة عمى بقية األقطار بواقع  (7)وحده 
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 جملة آداب الفراهيدي

ادلبحث انثانً 
انوسائط انسمعٍت وانبصرٌت 

  Broad casting:اإلذاعت -1

 برامج االذاعة جزءا من أدب األطفال لكنو يختمف لكونو وسيطًا تؤلف
مسموعًا وليس مقروءًا فاعتماده أوال وأخيرا عمى حاسة السمع ولذا فيو يتيح للطفال 

مجااًل واسعًا لمتخيل ورسم الصور الذىنية وىذه الميزة تعطي لمسامع مزيدًا من 
. االستمتاع والتذوق 

وبما أن البرنامج اإلذاعي يفتخر إلى األضواء والديكور وحركات الممثمين 
فميذا فان الصوت اإلذاعي يتحمل أعباء كثيرة في نقل النص المكتوب إلى الطفل 

بصورة جذابة لكي يشد بإذن الطفل إلى المذياع بمساعدة األصوات البشرية والحيوانية 
. والمؤثرات الصوتية 

وتظل القدرة األدبية ىي المحدد لصيغ مخاطبة الطفل من خالل اإلذاعة 
ويمكن القول إن القصة ىي أكثر األشكال األدبية المرغوبة استماعا سواء كانت ممثمة 

. ()أم مروية أم مقروءة ومعيا يأتي الشعر والمسرحية 
وبرامج األطفال شانيا شأن ألوان األدب المقدم للطفال تكون محددة وفقا 

وتيدف إلى الترفيو عن الطفل وتسميتو وتغذية ميولو ، لمراحل العمر شكاًل ومضمونا 
شباع رغباتو في االستماع إلى الموسيقى والكممة الحموة والمعمومة المفيدة  . الفنية وا 

كما أنيا تشغل تفكيره من خالل المسابقات واألسئمة التي يطرحيا البرنامج 
عمى األطفال ويطمب منيم اإلجابة عمييا وىو أيضا يساعد المؤسسة التعميمية في 

. غرس الثقافة والقيم وتنمية محصولو من العمم والمعرفة
ومن شروط البرامج اإلذاعية أن تكون سريعة وسيمة وموجزة وواضحة 

. األطفال والمعاني لكي تحقق أىدافيا المذكورة أنفاً 
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  Television:انتهفزٌون -2

التمفزيون ىذا الصندوق يتيح للطفال فرصة مشاىدة العالم  بأسره من خالل 
الصور التي ينقميا عبر برامجو المختمفة فيو بالنسبة لمطفل العصا السحرية التي 

تعطيو كل ما يرغب مشاىدتو لكنو يختمف عن اإلذاعة في أمور كثيرة أىميا أنو ال 
لكن يمكن لو أن يؤثر " يعطي لمطفل فرصة التخيل ألنو يعتمد الصوت والصورة معا

من خالل المشاىد التي يجسدىا الممثمون وتعبيرات وجوىم وحركات " عمى الطفل كثيرا
" أيدييم وأصواتيم والديكور واإلنارة واأللوان كل ذلك يجعل التمفزيون وسيمة أكثر تعبيرا

. من المذياع 
ويحرص كاتب التمفزيون عمى ما يقدمو ألنو يعرف أنو يستخدم حاستي السمع 

باإلمكانيات التي يتيحيا التمفزيون ويكون " لذلك فعميو أن يكون ممما" والبصر معا
. بالقيود التي تفرضيا عميو طبيعة العمل في ىذا المجال " ممتزما

وبرامج التمفزيون وأفالمو ومواده األخرى تشبع رغبات األطفال وتزودىم 
بالخبرة الواقعية وتساىم في تشكيل معمومات وأفكار وقيم األطفال ويصل حد التأثير 
إلى أن يغير التمفزيون من طبيعة عالقاتيم بأسرىم ومجتمعيم ويغير من سموكيم 

وبسبب كل ذلك وجب الحذر فيما يقدم للطفال عبر  ، ()اإلجتماعي سمبًا أو إيجاباً 
شاشة التمفزيون عن طريق موازنة األفكار واختيار أحسنيا وتقدير مدى جاذبيتيا 

. تقديميا بطريقة ذكية ومشوقة 
ورأي الباحثة أن التمفزيون أصبح خطره أكبر عمى األطفال بعد دخول القنوات 

الفضائية المختمفة إلى المنازل وخاصة األطفال في مراحل الطفولة المتأخرة ، وىنا 
. يأتي دور األىل والمسؤولين عمى حد سواء في تحديد األفضل لما يشاىده الطفل 
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  Children theater:مسرح األطفال -3

  ادلسرح انبشري- 3/1

مسرحية الطفل ىي تمك القصة الممسرحة التي كتبت لتخاطب عقول األطفال 
مع مراعاة قدرات الطفل النفسية والعقمية والثقافية واإلجتماعية من خالل مشاىد 

الحركة والصوت وما يضفي الممثمون إلييا من إنفعاالت ولمسات فنية مع األضواء 
والديكورات كل ذلك يجعل ىذه القصة المكتوبة تنبض بالحيوية والقوة وسط أجواء من 

  . ()فالمسرح يجمع بين األدب والفن " إذا، الفن الجميل 
: ()وهناك جممة أهداف يرمي إليها مسرح األطفال هي 

 .تنمية حب العمل لدى األطفال  - أ

 .وسيمة إلطالق طاقات األطفال اإلبداعية  - ب

 .تحسين أذواق األطفال الفنية واألدبية  - ت

 .خمق جميور مسرحي ناضج من األطفال يتذوق الفن الرفيع ويرفض الرديء  - ث

 .استثمار وقت األطفال فيما يمتعيم ويفيدىم  - ج

غرس األفكار والعادات الجيدة والقيم النبيمة وتحريك ضمائر األطفال نحو  - ح
 .الخير 

 .تزويد األطفال بالخبرات الجديدة والتجارب الواقعية  - خ

ويمكن القول إن أقوى تأثير لممسرح عمى األطفال يأتي من خالل جعميم 
يكونون آراء وتصورات صحيحة عن قضايا تيم مستقبميم ومستقبل بالدىم اإلجتماعي 

والسياسي وليذا يجب أن ينظر لممسرح عمى أنو وسيمة ميمة في تعبئة آراء تجاه 
" . ومستقبال" قضايا األمة العربية آنيا
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 جملة آداب الفراهيدي

  مسرح انعرائس أو اندمى- 3/2

يبدأ مسرح العرائس من حيث إنتيى المسرح البشري حيث ممثميو من 
المخموقات الخيالية المحببة للطفال التي تجعميم يندمجون في عالم الخيال 

والمغامرات وتدخميم إلى عالم األساطير والجان والحيوانات الناطقة إذ ال يمكن أن 
. يقوم المسرح البشري بتوفير ىذه األشياء 

ومن الميم أن يقوم األطفال بتصنيع الدمى بأنفسيم لكي يتعايشوا مع طبيعة 
تمك الدمى ىذا إذا كان األطفال ىم من سيقوم بتحريكيا وبالتأكيد فإن مثل ىذا األمر 

 . ()تحت إشراف متخصصين " سيتطمب تدريبا
: وينقسم مسرح العرائس الى قسمين 

  .(تحرك بواسطة الكف)عرائس جوانتي 

 .(تحك بواسطة الخيوط)عرائس ماريونيت 

. (األولى والثانية)للطفال في مدة الطفولة المبكرة " ومسرح العرائس مؤثر جدا
" أوال" وفي كال المسرحين البشري والدمى عمى كاتب المسرح أن يحيط عمما

" بمستوى جميور األطفال ومراحل أعمارىم وثالثا" بإمكانيات كل مسرح وثانيا
بإمكانيات الممثمين الذين سيقومون باألدوار ىل ىم من الكبار المحترفين أو الياوين 

. أو من الصغار أنفسيم 
   Cinema tapes:األشرطت انسٍنمائٍت -4

إن األشرطة ىي وسيط ميم ذو إمكانيات أوسع من المسرح والتمفزيون وىي 
" عمى الصوت والصورة والحركة فيقدم لكل من الكبار والصغار عالما" تعتمد أيضا

من الترفيو والثقافة والعمم ويحتاج متخصصين في مجال التمثيل " رحيبا" واسعا
باىض الثمن والتكاليف " واإلخراج والتصوير والطبع والتحميض وليذا فيو يعد وسيطا
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 جملة آداب الفراهيدي

وقد بدأت الدول المتقدمة توجيو سينما األطفال منذ زمن . إذا ما قورن ببقية الوسائط 
. ليس بالقصير حتى وصمت إلى مستوى عال من اإلبداع 

وتتنوع أشرطة السينما بين الترفييي والتسجيمي والروائي وفي كل ذلك يمكن 
. استخدام البشر الكبار أو الصغار أو الرسوم المتحركة أو الدمى في التمثيل 

 الواجب توفيرىا في الشريط السينمائي ىو أن يعكس صورة ()واىم الشروط 
الحياة  بجوانبيا كميا عمى أن يكون عنصر التفاؤل ىو السائد لكي يتعمم الطفل 
مواجية الواقع بروح واعية قوية ، وينصح الخبراء بإبعاد الطفل عن أفالم الرعب 

والجريمة والمغامرات العنيفة ، ومن الميم أن يكون شريط األطفال يعتمد عمى الحركة 
وكذلك . السريعة أكثر من اعتماده عمى الحوار الطويل لئال يصاب األطفال بالممل

. رسم الشخصيات بصورة واضحة بسيطة وغير متكمفة
وكبقية الوسائط يجب أن يراعى أعمار األطفال ومراحل نموىم ودرجة تعميميم 

. ومستوياتيم االجتماعية 
    Audio tape & Discs: واألشرطت انصوتٍتثاالسطوانا -5

يعتمد الطفل في التعميم أحيانا عمى وسائط سمعية وبصرية أخرى 
كاالسطوانات  واألشرطة الصوتية ، إذ تسيم في تقديم األناشيد واألغاني والقصص 

. والموسيقى بطريقة مشوقة باستغالل المؤثرات الصوتية 
وتستعمل مع األطفال في سن ما قبل المدرسة ، وقد يرافق االسطوانة أو 
الشريط كتابًا مصورًا ليتمكن الطفل من متابعتو أثناء سماعو لالسطوانة ، وتحتاج 
األشرطة واالسطوانات إلى أجيزة وأشخاص لتشغيميا وىي باىضة الثمن نوعًا ما 

وليذا فيي محدودة االستعمال واكثر استعماليا يتوافر في رياض األطفال والمدارس 
. االبتدائية 
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 جملة آداب الفراهيدي

  Electronic book:انكتاب االنكرتونً 

مصطمح يستخدم لوصف نص متناظر أو مشابو لكتاب " الكتاب االلكتروني 
 . ()"  ليعرض عمى شاشة الكومبيوتر Digitalولكنو شكل رقمي 

إذ يمكن لمحاسوب استخدام االقراص الميزرية وقواعد البيانات واختزان 
معمومات نصية ىائمة مع صور رقمية ورسوم متحركة وصوت وموسيقى بما يعرف 

، والمصادر االلكترونية ىي في األصل نصوص ورقية خزنت  ( D.V.D )االن 
. عمى وسائط ممغنطة بشكل مضغوط ومكثف 

مزاٌا انوسٍط االنكرتونً  
 قابمية خزن كبيرة جدا ، إذ يمكن أن يخزن أعمال كبيرة مثل الموسوعات – 1

واألعمال الشاممة تصل إلى مئات االالف من الصفحات النصية عمى قرص 
واحد وبكمفة بسيطة واسترجاع سريع ، وىناك نماذج من الموسوعات الخاصة 

باألطفال مخزنة عمى االقراص وبالمغة العربية من امثمتيا موسوعة التاريخ 
 وقاموس ابجد ىوز وكتب مثل ةاالسالمي وموسوعة الرياضيات لممرحمة االبتدائي

كتاب صورة اإلسالم وكتاب قواعد المغة العربية وغيرىا مصحوبة بالصوت 
. ()والرسوم المتحركة 

 إمكانية نقل تمك الكميات اليائمة من المعمومات إلى أماكن بعيدة وفي المحظة – 2
 . (حسب نوع الشبكة التي يرتبط فييا الحاسوب  )التي تطمب فييا 

 تساعد األطفال المعوقين في الحصول عمى المعمومات التي يحتاجونيا كوسيمة – 3
. بديمة عن الذىاب إلى المكتبة 

 إمكانات كبيرة في البحث ومعمومات أكثر حداثة مما تقدمو المطبوعات الورقية – 4
. وبقية الوسائط 
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 جملة آداب الفراهيدي

 إمكانية توافر ىذه المعمومات بصورة مجانية في بعض األحيان إذ يستطيع – 5
الوصول إلييا والحصول عمييا من دون أن يتكمف عناء الخروج من المنزل 

 . ()وعناء اقتناء ىذه المجموعة الكبيرة من المعمومات
 الكتاب االلكتروني عن نظيره الورقي بكونو معدًا في األصل ليقرأ ويختمف

بوساطة الحاسوب إذ يتكون من ممف أو عدة ممفات نصية يمكن قراءتيا بمساعده 
برامج معالجة النصوص ومن الميم أن نذكر إن شبكة االنترنت تحتوي عمى العديد 

: من المواقع المخصصة للطفال منيا مواقع عالمية 
1- http/www.dig.talforg.com/products/forg.html . 

2- http/www.softseek.com /games just for kids.   
وقع األول ىو برنامج عممي والموقع الثاني ىي برنامج ترفييي يحتوي عمى مال

. الرسوم المتحركة واأللعاب 
: ومن المواقع العربية عمى االنترنيت 

WWW.Hiurs./CS.Org.eg 

وىي مجمة عربية (ينابيع المعرفة)والموقع الثاني ىو  (حورس الصغير  )
للطفال عمى االنترنت تضم  أبواب عدة منيا قصة العدد ولكل مشكمة حل ومعارف 

. ()الخ.....وعموم واختبر معموماتك
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: اننتائج واخلامتت
إن الوسيط االلكتروني بأي شكل من أشكالو ىو اآلن من الوسائل التي ال يمكن - 1

توفيرىا لكل األطفال وأن العدد األكبر منيم سيمضي وقتًا طويال قبل أن يتمكن 
. من الحصول عمى جياز الحاسوب أو حتى عمى جياز العاب الكتروني 

إن التفاوت كبير بين الدول النامية من حيث استخدام التقنيات إذ أن الكتب - 2
تاحتيا  المتاحة عمى الوسائط االلكترونية تحتاج إلى مؤسسات تتبنى إنتاجيا وا 
. عمى الحاسوب سواء كان عن طريق األقراص أم قواعد البيانات أم االنترنت 

كما أن الوسيط ىذا بحاجة إلى أجيزة تساعد عمى استخدامو مع وسائل اتصال - 3
وباإلضافة إلى كل ذلك فيو يحتاج إلى التدريب عمى ، مما يجعمو وسيطا مكمفا

االستخدام إلى الصيانة ويستمزم وجود الفرد في مكان وجود الجياز ساعة 
. تشغيمو

وبعد ىذا االستعراض لوسائط أدب األطفال من الممكن القول انو من 
المستحسن مزج أكبر قدر من الوسائط وتقديميا إلى األطفال لكي ال يصابوا بالممل 

إن المالحظ من ىذا العرض أن الوسائط ، أوال ولكي يستفيدوا من إمكانيات كل وسيط 
المطبوعة الورقية ىي أنسب وأسيل وأرخص ثمنًا من بقية الوسائط و لمراحل األطفال 

. كافة ولمطبقات االجتماعية المختمفة

 
 

   

 

ى
ىوسائطىأدبىاألطفال

ىهدىىنعمةىحمدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.ىمى.ىمى
  2012حزورانىىىىىىىى(11)العـــددىىىى

  293 

 

 جملة آداب الفراهيدي

: اذلوامش
                                                   

(1)  Barbara Seuling  . How to write a children s book ._ New 
York : Charles Scribner s sons , 1984 , p.10. 

المجنة الوطنية لمسنة : بغداد _ .ىيفاء عبدالكريم ، تأثير القصة عمى الطفل  ()
  .10 ، ص1979األولى لمطفل ، 

بحث غير ) 2000بين األدب القصصي الشعبي وأدب األطفال، . ماجد الحيدر ()
 9،11،14ص  (منشور

مبررات االىتمام بأدب الخيال العممي للطفال عربيا ، في . طالب عمران   ()
  .57-56، ص  (عمان  : 1992: الثامن عشر )مؤتمر أدب الطفل العربي  

المداخل التربوية ومرتكزات التجانس المعرفي في ثقافة . فاضل عباس الكعبي  ()
  .2005-200 ، ص1999دار الشؤون الثقافية العامة ، : بغداد _ .األطفال 

 . 200المصدر السابق ، ص   ()
،  2000الدار المصرية المبنانية ، : القاىرة_.قراءات األطفال. حسن شحاتو  ()

  .125ص
 ، 3 ع26رسالة المكتبة ، مج _ .الشعر : أدب األطفال . امنو ايوب خميل  ()

 . 28، ص (1991)
، مصدر سابق ، .... أدب األطفال لمصف الخامس . ىادي نعمان الييتي  ()

  .62ص
، 1998دار الكتاب العربي ، :القاىرة_.فن الكتابة للطفال. احمد نجيب  ()

 . 81ص
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حزيران / آفاق عربية ، ع أيار_ .الشعر في أدب األطفال . كاظم سعد الدين ()
  .52، ص  (2000)

  .48كاظم سعد الدين ،  المصدر السابق ، ص  ()
الوظائف التربوية والعممية لشعر األطفال في ندوة أدب . احمد عثمان التويحري  ()

 . 156-155، ص ( ، الدوحة 1989)الطفل 
،   ( ن الدوحة 1989)وسائط أدب األطفال في ندوة أدب الطفل . نبيمة راشد  ()

 . 82ص 
الدار : القاىرة_.مقدمة في ثقافة وأدب األطفال. مفتاح محمد دياب ()

 .71،ص1995الدولية،
مجمة _ .خصائص وسمات كتب األطفال في الدول المتقدمة . احمد نجيب  ()

  .120، ص  (1984) 1المكتبات والمعمومات العربية ، ع
الحمقة . مجالت االطفاال في مص والعالم العربي . ليمى عبدالمجيد  -1 (17)

. (القاىرة:1990)الدراسية حول مجالت االطفال 
التقرير االحصائي :واقع الطفل العربي .المجمس العربي لمطفولة والتنمية  -2

. 219 ص2001، (المجمس ):القاىرة _.السنوي 
وزارة اإلعالم : بغداد_.أدب األطفال فمسفتو ،فنونو،وسائطو. ىادي نعمان الييتي ()

 . 238 ص1977،
دار : القاىرة_ .عالقة الطفل بالوسائل المطبوعة وااللكترونية . انشراح الشال   ()

 . 36 – 35 ص 1987الفكر العربي  
القيم الفكرية والفنية  في مسرح الطفل في ندوة أدب الطفل . عصام البيي   ()

 . 25ص  (الدوحة  : 1989 )لدول الخميج العربية 
  .34-33فاضل عباس الكعبي ، مصدر سابق ، ص  ()
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 شركة الربيعان ،: الكويت_ .األطفال وقراءاتيم. محمد  بن السيد فراج  ()
 88، ص 1979

 .88مفتاح محمد ذياب ، مقدمة في ثقافة وادب االطفال ، مصدر سابق ، ص ()
الدار المصرية المبنانية، : القاىرة _ .المكتبة والطفل . محمد فتحي عبداليادي  ()

 .61 ، ص 2001
  .60المصدر السابق ، ص  ()
المعرفة ، _ .مستقبل كتب االطفال وكتباتيم االلكترونية . احمد فضل شبمول  ()

 . 139ص  (ىـ1419 ) 34ع 
 (ن.د) ،(م.د)_.البرامج االلكترونية في مكتبات األطفال . سيير أحمد محفوظ  ()

  .506 ، 499، ص (ت.د)
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: ادلصادر
الوظائف التربوية والعممية لشعر األطفال في ندوة أدب .أحمد الشويجري-1

. (الدوحة:1989)الطفل
مستقبل كتب األطفال ومكتباتيم .أحمد فضل شبمول-2

. (ىـ1419)،34المعرفة،ع_.اإللكترونية
مجمة المكتبات _.خصائص وسمات كتب األطفال في الدول المتقدمة.أحمد نجيب- 3

 .1،1984والمعمومات العربية،ع
 .1998دار الكاتب العربي،: القاىرة_.فن الكتابة للطفال. أحمد نجيب- 4
(. 1991)3،ع26رسالة المكتبة مج _.الشعر،أدب األطفال .أمنة أيوب خميل-5
دار الفكر :القاىرة_.عالقة الطفل بالوسائل المطبوعة واإللكترونية.انشراح الشال-6

 .1987العربي،
 .2000الدار المصرية المبنانية،:القاىرة_.قراءات األطفال.حسن شحاتة-7
، (ن.د):(م.د)_.البرامج اإللكترونية في مكتبات األطفال.سيير أحمد محفوظ-8

 . (ت.د)
طالب عمران،مبررات االىتمام بأدب الخيال العممي للطفال عربيًا،في مؤتمر أدب -9

. (،عمان1992الثامن عشر،)الطفل العربي
القيم الفكرية والفنية في مسرح الطفل،في ندوة أدب الطفل لدول .عصام البيي-10

. (الدوحة:1989)الخميج العربية 
المداخل التربوي ومرتكزات التجانس المعرفي في ثقافة .فاضل عباس الكعبي-11

 .1999دار الشؤون الثقافية العامة،:بغداد_.األطفال
 .2000حزيران،/آفاق عربية،ع أيار_.الشعر في أدب األطفال.كاظم سعد الدين-12
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الحمقة الدراسية حول _مجالت األطفال في مصر والعالم العربي.ليمى عبد المجيد-13
. (القاىرة:1999)مجالت األطفال

بحث غير )2001بين أألدب القصصي الشعبي وأدب األطفال،. ماجد الحيدر- 14
. (منشور

 59كتاب األمة،ع_.نحو مشروع مجمة رائدة للطفال. مالك إبراىيم األحمد-15
(1997 . )

التقرير اإلحصائي .المجمس العربي لمطفولة والتنمية،واقع الطفل العربي- 16
 . 2001، (المجمس):القاىرة_.السنوي

 .1979شركة الربيعان،:الكويت_.األطفال وقراءاتيم.محمد بن السيد فراج-17
الدار المصرية :القاىرة_.المكتبة والطفل. محمد فتحي عبد اليادي-18

 .2001المبنانية،
 .1995الدار الدولية،:القاىرة-مقدمة في ثقافة وأدب األطفالز.مفتاح محمد دياب-19
. (الدوحة:1989)وسائط أدب األطفال، في ندوة أدب الطفل.نبيمة راشد-20
وزارة :بغداد_.أدب األطفال ،فمسفتو،فنونو،وسائطو.ىادي نعمان الييتي-21

 .1977اإلعالم،
المجنة الوطنية  لمسنة الدولية :بغداد_.تأثير القصة عمى الطفل.ىيفاء عبد الكريم- 22

 .1979لمطفل،
23-Barbara,Seuling .How to write children's book-

Newyork;Charles Scribner's sons .1984 
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العالقاث السياسيت للقبائل العربيت يف 
بالد الشام واجلزيرة الفراتيت مع البيزنطيني يف 

القرنيني الرابع واخلامس اهلجريني 
   بين مرداس–بين محدان 

 انتصار نصيف شاكر. م.م   طلب صبار محل. د.أ
/ كلية اآلداب/ جامعة تكريت

 قسم التاريخ

  

 
شيدت بالد الشام والجزيرة الفراتية في بدايات النصف الثاني من القرن الرابع 

تنافسًا حادًا بين الدولتين العباسية والفاطمية وكانت بالد , العاشر الميالدي/ اليجري
ىذا فضاًل عن أطماع بعض أمراء المسممين ,الشام ىي المجال الحيوي ليذا الصراع

فأمراء القبائل العربية وأتباعيم أخذوا , في تأسيس أمارات مستقمة ليم في المنطقة
 كما أخذ نفوذ ,يستولون عمى المدن والقرى ويضمونيا ألمارتيم في الشام والجزيرة

. فراحوا يستولون عمى المدن, القرامطة يظير
ولم تكن الخالفة العباسية نفسيا في بغداد بحالة يسمح ليا ان تضع حدًا لمثل 

ىذه التجاوزات بسبب انشغاليا بمشكالتيا االقتصادية والسياسية األمر الذي انعكس 
فقد انتشر قطاع الطرق وعم الفساد والفوضى وغمت , سمبًا عمى سكان المنطقة

. األسعار في البالد
حيث , ومما زاد األمر سوءا تنامي طمع أباطرة بيزنطة وقادتيم في المنطقة

وقصد مناطق الثغور الجزرية , أصبح ىميم الوحيد ىو تولي قيادة جيوش بيزنطة
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, والتوغل في حمالتيم إلى أعماق منطقة بالد الشام والجزيرة الفراتية, والشامية
وأنشغال أمراء المسممين , مستغمين فرصة غياب القوات اإلسالمية عن المنطقة

. وقادتيم بعضيم ببعض
من أشد , (م969-963/ ىـ 358-352)وكانت حمالت اإلمبراطور نقفور 

قصد بالد الشام والجزيرة , تمك الحمالت ضرورة عمى أراضي المسممين إذ كان ىمو
, (( وتم لو ما أراد باشتغال مموك اإلسالم بعضيم ببعض)), الفراتية واالستيالء عمييا

فاستولى عمى , (( يقصد سواد البالد فينيبو ويخربو فيضعف البالد فيممكيا))فكان 
وسبى وأسر ما ال يحصر من سكانيا حتى خشيو , الثغور الجزرية والشامية

. ولم يشكوا في أنو سائر إلى ممك الشام والجزيرة ومصر وديار بكر, المسممون
دفعت أباطرة بيزنطة , ويبدو أن النتائج التي حققتيا حمالت نقفور في الشرق

وقادتيا كي ينيجوا سياسة الفتوحات في بالد الشام والجزيرة الفراتية بيدف استعادة 
وظيور ,  تقصير أىل ذلك الزمان))مستغمين , أمجاد اإلمبراطورية البيزنطية في الشرق

فميذا أديل عمييم أعداء اإلسالم فانتزعوا ما , ...البدع الشنيعة فييم وكثرة العصيان 
فال , بأيدييم من البالد مع الخوف الشديد ونكد العيش والفرار من البالد إلى بالد

 . ((يبيتون ليمة أال في خوف من قوارع األعداء وطوارق الشرور المترادفة 
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     :موقف بني محدان من البيزنطيني -
وقع عمى , (م905/ ىـ293)منذ ان حكم الحمدانيون الموصل والجزيرة سنة 

ففي سنة ,  اإلسالمية ومقاومة الخطر البيزنطي()عاتقيم عبء الدفاع عن الثغور
, أستغل الحمدانيون النزاع بين اإلمبراطور البيزنطي وممك البمغار, (م913/ ىـ301)

الذي غزا حصونًا كثيرة من , فياجموا األراضي البيزنطية بقيادة الحسين بن حمدان
 . ()ممطية حتى طرطوس

نقض الروم  (م931-927/ ىـ 319-314)وفي المدة المحصورة بين 
مستغمين المشكالت التي كانت تواجو , االتفاقية التي كانت بينيم وبين العباسيين

ومع ذلك استمرت مقاومة , فاخذوا ممطية وسمياط وأشباىيما, الدولة العباسية
الذي كان الخميفة المقتدر قد , واستنجدوا بسعيد بن حمدان  , ()المسممين في ممطية

ولما احس الروم , (م931/ىـ319)فسارع الى نجدتيم سنة, واله الموصل وديار ربيعة 
 . ()فدخميا سعيد وعين أميرًا عمييا, ىربوا منيا, باقتراب سعيد بن حمدان 

ضعف دور الحمدانيين في الموصل لصد ىجمات الروم البيزنطيين عمى 
ليبدأ دورىم من حمب تحت أمرة سيف الدولة وقد أدت ىذه الحروب , الثغور اإلسالمية

بين المسممين والروم إلى توسيع رقعة اإلمبراطورية البيزنطية عمى حساب الدولة 
التي أنيمكت في صراعاتيا الداخمية وتسمط النفوذ البوييي عمى السمطة في , العباسية
 . ()بغداد 

قام سيف الدولة الحمداني بأولى عممياتو الحربية  (م937/ ىـ326)وفي سنة
القائد – أال ان كوركواس , إذ حاصرىا سبعة أيام وكاد  يفتحيا, ()ضد حصن زياد

فاضطر األخير إلى ,  منع سيف الدولة من فتح الحصن()-البيزنطي االرمني األصل
, االنسحاب فتبعو البيزنطيون واشتبك الطرفان في موضع بين حصن زياد وسالم

 . ()وانتصر فييا سيف الدولة انتصارًا ساحقاً , فدارت الدائرة عمى كوركواس
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كانت تقوم , وعمى الرغم من عدم انتياء الحرب بين سيف الدولة وكوركراس
وقد وافق الروم , عمميات تبادل األسرى بين المسممين والبيزنطيين في الثغور الشامية

وكان القائم بدور , ()عمى اليدنة في الثغور الشامية لكي يتفرغوا لمثغور الجزرية
ويذكر أن عدد من تم فداؤىم من اسارى , الوسيط بين الطرفين أبن ورقاء الشيباني

 . ((() ستة آالف وثالثمائة من ذكر وأنثى))المسممين 
قاموا ببناء حصن , وفي سبيل أن يستمر الروم بيجماتيم عمى الثغور الجزرية

, وكان اليدف من بنائو لمنع وصول اإلمدادات اإلسالمية إلى ثغر قاليقيال, ىفجيج
سار من , وعندما سمع سيف الدولة بخطة الروم, ولتسييل ميمة االستيالء عميو

, فدمر الروم حصن ىفجيج, (م939/ىـ327)نصيبين إلى ثغر قاليقيال في نياية عام
ثم دخل أرمينية وتحالف مع ,  بسبب سقوط الثمج )*(وانسحب سيف الدولة إلى أرزن

وقاموا بتسميمو بعض الحصون التي كانت تشكل خطرًا عمى الثغور , أمرائيا
, فانذر اإلمبراطور البيزنطي سيف الدولة,  وتمكن من الوصول الى كولونيا, اإلسالمية

. ()أال انو ىزم أمام جيش سيف الدولة, وجمع جيشًا كبيراً 
بعد ىذا االنتصار جيز سيف الدولة حممة كبيرة لمياجمة األراضي البيزنطية 

وتكمن أىمية تمك الحممة في أنيا أول , ()بذلك (المطيع  )بعد أن أذن لو الخميفة
وبدأ سيف الدولة مسيره , عمل ىجومي قام بو سيف الدولة منذ أستيالئو عمى حمب

, ()وأشترك معو حوالي أربعة آالف رجل من قوات طرسوس, م950/ىـ 339سنة 
وأبو زىير  ) (وأبو فراس  )(المتنبي)كما رافقو كبار الشعراء في بالطو وعمى رأسيم 

ودخل سيف الدولة األراضي البيزنطية عن طريق شمال أو شرق , (ميميل بن نصر
مرعش اذ استولى في طريقو عمى حصن العيون وحصن الصفصاف وىما يقعان عمى 

أوقع سيف الدولة  ((بطن المقان))وعند , ()قيسارية عن طريق سمندو- طريق ممطية
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وقتل عددًا كبيرًا من قواتو وأسر عددًا آخر من , برداس فوقاس, ىزيمة منكرة بالدمستق
 . ()بطارقتو

أدرك البيزنطيون عقب ىذه الخسارة صعوبة مواجية سيف الدولة في 
الساحات المكشوفة فمجأوا الى الكمائن وأختبأوا في أحد الدروب التي كان عمى سيف 

وبعد أن سمحوا لمقدمتو بالمرور قطعوا عميو , ()الدولة أن يعبرىا في طريق العودة
في نفس الوقت ىاجمت القوات البيزنطية , فسدوا الدرب باألشجار والصخور , الطريق

زاء ىذا الموقف قتل سيف الدولة االسرى البيزنطيين الذين معو وعددىم , من الخمف وا 
أربعمائة أسير واستمات في القتال حتى نجا مع عدد يسير من قواتو بعد ان قتل 

وتعد ىذه اليزيمة من اكبر الكوارث التي حمت باألمارة , البيزنطيون اكثر جيشو
 . ()الحمدانية وبسيف الدولة خاصة حتى سميت بغزوة المصيبة

فان البيزنطيين طمبوا عقد ىدنة ولكن سيف , وبالرغم من خسارة سيف الدولة
, وأسرع بتجييز جيش لمياجمة األراضي البيزنطية من ناحية حران, الدولة رفض ذلك

أما سيف الدولة نفسو قد , وغزا أىل طرطوس أيضا من ناحيتيم في البر والبحر
 . ()تصدى لمبيزنطيين الذين ىاجموا آمد

نتيجة , (م950/ ىـ 339)وقد توقف سيف الدولة عن مياجمة البيزنطيين سنة
كما قام بإعادة بناء وترميم ما تبقى من الحصون , حمول فصل الشتاء ونزول الثمج

ومن تمك الحصون , والثغور اإلسالمية لكي تتمكن من صد اليجمات البيزنطية
فأنفذ سيف الدولة الييا ابن عمو , (م951/ ىـ 340) التي خربتيا الزالزل عام)*(رعبان

في فرقة من الجيش فتمكن أبو فراس من  (م951/ىـ341)الحمداني سنة (أبا فراس  )
عمارتيا في سبعة وثالثين يومًا عمى الرغم من تدخل البيزنطيين بقيادة قنسطنطين 

وفي العام نفسو أعاد سيف الدولة بناء ثغر مرعش بعد , ()لمنع أعادة بناء الحصن
. ()أن أنزل اليزيمة بالدمستق برداس فوقاس الذي حاول أعاقة عممية البناء
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وبعد بناء حصن , واصل سيف الدولة تعمير وتحصين الثغور اإلسالمية
 الذي سبق ان استولى عميو )*(رعبان وثغر مرعش أراد سيف الدولة بناء ثغر الحدث

وحاول , فوضع سيف الدولة بنفسو حجر األساس, (م948/ىـ337)البيزنطيون سنة
فياجمو الدمستق عمى رأس جيش كبير من خمسين , البيزنطيون منعو من اعادة بنائو 

ونشبت المعركة بين , ألف رجل من األرمن والروس والبمغار والسالف والخزر
وبالرغم من قمة , ()الجانبين عمى جبل يشرف عمى الحدث يعرف باسم االحيدب

جيش سيف الدولة أال انو تمكن من قتل عدد كبير من رجال الدمستق وأسر عدد آخر 
أما نقفور بن برداس فقد اختفى في قناة الحدث , كان من بينيم صير الدمستق وحفيده

وأتم سيف الدولة بناء ثغر الحدث ووضع , في أثناء المعركة فتسمل لياًل ولحق بأبيو
 . ()(م954نوفمبر / ىـ 343)بنفسو آخر لبنة فيو في رجب سنة

لكن سيف الدولة , وقد حاول البيزنطيون عدة محاوالت ليدم حصن الحدث
وكان نتيجة تمك اليزائم تغيير , ()منعيم من ذلك والحق بالبيزنطيين ىزائم فادحة

وحل محمو ابنو , (م955/ىـ344)فعزل برداس فوقاس سنة, القيادة العسكرية البيزنطية
فبدأت بذلك مرحمة جديدة من العالقات والحروب بين , ()نقفور في منصب الدمستق

خاصة بعد ان ظير الى جانب نقفور قادة جدد من , الجانبين اإلسالمي والبيزنطي
وكان من , ويوحنا بن الشمشقيق وليو فوقاس وباسيل ليكابينوس, طراز كوركواس

نتيجة التغيير في القيادة العسكرية ان عادت اليجمات البيزنطية عمى قيميقيا والعراق 
 . ()مرعش– بعد أن كانت محصورة منذ فترة في قطاع الحدث

وتمكن البيزنطيون من ىزيمة أبي العشائر الحسين بن عمي بن حمدان حاكم 
فاستعد سيف الدولة لمقيام بغزوة انتقامية في , ()دلوك وأسروه ونقموه إلى القسطنطينية

قاصدًا خرشنو وصارخو فخربيما وأسر  (م956/ىـ345)وسار سنة, األراضي البيزنطية
ثم سار الى حصن زياد وحاصره أال انو اضطر إلى رفع , ()عددًا من البطارقة
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الحصار والعودة بعد أن وصمتو األخبار بأن الدمستق نقفور اتجو إلى مياجمة 
فاسرع حاكم , ()ثم أغار البيزنطيون عمى ثغر طرسوس واحرقوا قراىا, ()الشام

فخمع عميو سيف الدولة وزوده , الثغر وقابل سيف الدولة في أثناء عودتو عند أذنة
. ()باألموال والعتاد

تمكن البيزنطيون من استعادة نفوذىم عمى المناطق  (م957/ىـ346)ومنذ سنة
دون  (م957/ىـ346)فتمكنوا من االستيالء عمى حصن الحدث سنة , التي خسروىا

. ()قتال وقام نقفور فوقاس بتدميره وطرد حاميتو الى حمب
وواصموا غاراتيم عمى منطقة , أستغل البيزنطيون انتصارىم في الحدث

ثم حاصر , آمد وأرزن وميافارقين (م958/ىـ347)فياجم ابن الشمشقيق سنة, الجزيرة
فأرسل سيف الدولة غالمو نجا في عشرة آالف رجل , حصن اليماني بالقرب من آمد

ثم تمكن البيزنطيون من احتالل سميساط , ()اال أن ابن الشمشقيق الحق بو اليزيمة
فجيز , ووصموا حتى رعبان عمى الطريق بين حمب وسميساط, ثم اتجيوا نحو سوريا

فيزم , والتقى الطرفان في معركة عند رعبان, سيف الدولة جيشًا وكان ىو في المقدمة
 . ()(م958نوفمبر / ىـ 347)سيف الدولة في شير شعبان سنة

, تولى اإلمبراطور رومانوس الثاني العرش خمفًا لوالده قنسطنطين السابع
فنقل نقفور فوقاس من القيادة , وأجرى عدة تغييرات في القيادة العسكرية البيزنطية 
كما تم تعيين ليوفوقاس دمستقًا , الشرقية لمعمل ضد كريت الستردادىا من المسممين
وقد عاون ليو فوقاس في , ()عمى الشرق لمواجية الحمدانيين خمفًا الخيو نقفور

. ميمتو ابن الشمشقيق قائد أعالي العراق 
ىاجم ابن الشمشقيق منطقة الجزيرة وحاصر آمد  (م959/ىـ348)في سنة

أما الدمستق ليو فوقاس فقد ىاجم , كما أغار عمى نصيبين والرىا وحران, وميافارقين
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وتمكن من اسر محمد بن ناصر الدولة , طرسوس واليارونية ثم اتجو الى ديار بكر
 . ()نائب سيف الدولة في حمب اثناء مغادرة سيف الدولة ليا

فسحبت , استعد البيزنطيون لغزو جزيرة كريت (م960/ ىـ 349)وفي سنة
ولما شعر سيف الدولة بنقص القوات , معظم قواتيا من حمب ونقمتيا إلى كريت 

فقام بغزوتو , البيزنطية المواجية لو عد الفرصة سانحة لتحقيق نصر عسكري كبير
تمك الغزوة التي انتيت , (م960/ ىـ 349)المشيورة داخل األراضي البيزنطية سنة

 . ()بخسارة كبيرة لسيف الدولة وجيشو
فالخسائر , كانت ىزيمة سيف الدولة ذات أثر بالغ عمى إمكاناتو العسكرية

ولكن سيف الدولة أراد االنتقام ليذه , كانت كبيرة أثرت عمى سيف الدولة وجيشو
, لمقيام بغزو االراضي البيزنطية, (م961/ىـ350)الخسارة فأرسل غالمو نجا في سنة

ونجح نجا في ىزيمة القوات البيزنطية وقوات ممطية المشتركة معيا بقيادة عبد اهلل 
فحدثت ,  وكان البيزنطيون يسيطرون عمى الدرب الذي سيعبره)*(الممطي عند ىنزيط

تمكن نجا من االنتصار عمى البيزنطيين وسيطر عمى الدرب , اشتباكات بين الطرفين
ثم سار الى قمقيال فقام بغارة اخرى حصل فييا عمى غنائم وفيرة , وخرج منو سالمًا 
وكانت ىذه االشتباكات عبارة عن غارات انتقامية لم تثمر عن , ()وعاد الى حمب

. استرداد أي حصن من الحصون 
حصل نقفور فوقاس عمى لقب الدمستق عمى الشرق خمفًا الخيو ليو فوقاس 

نتيجة اليزائم التي لحقيا بالقوات الحمدانية وخاصة في مغارة الكحل سنة 
: وقسم القوات البيزنطية الى مجموعتين, فسعى الى احتالل حمب, (م960/ىـ349)

واليدف منيا تمييد الطرق لمزحف , عمميات في قيمقيا والعواصم حتى حدود الفرات
وانتيت  (م963/ىـ351)ثم العمميات التي تمت منذ أواخر سنة , عمى حمب نفسيا

 . ()باالستيالء عمى حمب
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, واتخذ البيزنطيون من مدينة قيصرية في كبادوكيا قاعدة لعممياتيم العسكرية
ففييا كانت القوات القادمة من القسطنطينية تجتمع مع القوات التابعة لقادة آسيا 

إلى  (م961/ىـ350)واتجو نقفور في بداية عممياتو العسكرية سنة, ()الصغرى
, ()االستيالء عمى مدينة عين زربى ألنيا تقع عمى أقصر طريق بين قيصرية وحمب

وبالرغم من ان نقفور قد منح أىميا األمان أال انو لم يف , وتمكن من السيطرة عمييا
ثم , فبالغ في االنتقام فجمع السكان في المسجد وقتل كل من تأخر في بيتو, بعيده

, وأمر بطرد السكان خارج المدينة وأال قتموا, قطع نخيل البمدة ويقدر بأربعين ألف نخمة
ثم استولى عمى األسمحة واألمتعة وأمر بيدم الجامع وكسر المنبر ودمر أسوار المدينة 

وظل نقفور ينشر الخراب واحدًا وعشرين يومًا فتح خالليا أربعة وخمسين , ومنازليا
ثم عاد نقفور إلى , ()بعضيا باألمان وبعضيا بالسيف, حصنًا حول عين زربى

اما بقية الجيش البيزنطي فقد واصل , قيصرية القتراب موعد الصيام وعيد القصح
. ()(م962/ىـ351)اليجمات عمى حصن دلوك ورعبان ومرعش سنة

وبعد رحيل نقفور فوقاس تمكن سيف الدولة من أعادة بناء حصن زربى 
وكان رد الدمستق نقفور عمى ذلك بان جيز جيشًا كبيرًا , ()المنيدم وأعاد اليو سكانو

فألحق بسيف الدولة خسائر كبيرة , الحتالل حمب والقضاء عمى األمارة الحمدانية
فمم يستطع الوقوف , نتيجة ضعف الجيش الحمداني وازدياد الطامعين من غممانو فيو

في وجو نقفور الذي جاء بجيش يؤكد انو ينوي ان يفعل بحمب ما فعمو من قبل بكريت 
 . ()وعين زربى

وتمكن سيف الدولة بعد ىذه اليزيمة من أعادة تنظيم قواتو أواخر عام 
وبدأ الحمدانيون غاراتيم عمى األراضي البيزنطية عن طريق ثالثة , (م963/ىـ352)

وفي عودتيم , ()دروب مختمفة فياجم الطرسوسيون من ناحيتيم وتوغموا حتى قونية
ولكن الطرسوسيين استطاعوا ىزيمة , فوجئوا بالقوات البيزنطية قد احتمت الدرب 
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ودخل نجا غالم سيف الدولة األراضي , القوات البيزنطية والخروج من الدرب بسالم
, البيزنطية من درب آخر ووصل حتى ممطية واستمرت ىجماتو ثمانية عشر يوماً 

بينما اكتفى سيف الدولة بأن أقام عمى رأس أحد الدروب انتظارًا ليجوم بيزنطي مضاد 
ولم يعد إلى حمب اال بعد أن عاد نجا , ألنو كان مريضًا في ذلك الوقت

 . ()والطرسوسيون
اخترق ابن الشمشقيق قيميقيا بعد ان عينو اإلمبراطور نقفور فوقاس دمستقًا 

وقد أسرعت قوات طرسوس لمساعدة أذنة أال أن , ونزل عمى أذنة , عمى الشرق
ولجأ الباقي , الدمستق ابن الشمشقيق أنزل بالطرسوسيين اليزيمة وقتل منيم عددًا كبيراً 
وقد , ()الى تل بالقرب من أذنة فأحاط بيم البيزنطيون وقضوا عمى الطرسوسيين

أطمق عمى ذلك التل بعد ىذه المعركة أسم تل الدم لكثرة ما جرى عميو من دماء 
وحاصرىا , (م964/ىـ353)ثم أتجو ابن الشمشقيق الى المصيصة عام, ()المسممين

ووقوع الوباء في , ()بسبب نقص المؤن لديو, أال انو لم يستطع االستيالء عمييا
 بعد ان انضمت اليو ()كما ان سيف الدولة برغم مرضو اتجو عمى رأس قواتو, قواتو

فاضطر البيزنطيون إلى رفع , ()القوات الوافدة من خراسان لمواجية ابن الشمشقيق
ولم يستطع سيف الدولة مالحقة القوات البيزنطية , الحصار قبل وصول سيف الدولة

والغالء الناشب في الثغور وبالد , وغزو بالدىم بسبب مرض سيف الدولة من ناحية
 . ()فعاد الخراسانيون الى بغداد ومنيا إلى خراسان, الشام من ناحية أخرى

شن نقفور ىجومًا عمى قيميقيا وحاصر أذنة ثم  (م964/ىـ353)وفي سنة
كما ىاجمت فرقة العسكرية مناطق واسعة , المصيصة مدة تزيد عمى خمسين يوماً 

ونظرًا الشتداد الغالء والمجاعة في تمك الفترة فان نقفور لم يستطع , حتى أنطاكية
فأضطر الى رفع الحصار عن المصيصة واالنسحاب الى , أمداد جيشو بالمؤن
وبعد قضاء فصل الشتاء عاد نقفور مرة أخرى الى مياجمة , قيصريو في كبادوكبا
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وأسر من نجا من , (م965/ىـ354)وتمكن من االستيالء عمييا سنة, المصيصة
 . ()سكانيا وأخذىم الى االراضي البيزنطية

, سار نقفور فوقاس من المصيصة الى طرسوس حصن الدفاع عن الشام
وبعد مقاومة ضعيفة من جانب الطرسوسين الذين فقدوا االمل في مساعدة سيف 
الدولة ليم بسبب انشغالو في إخماد ثورة غالمو نجا الذي ثار عميو في الجزيرة 

كما فشموا في الحصول عمى مساعدة االخشيديين في مصر والبويييين , ()وأرمينيا
فان الطرسوسيين طمبوا االمان من نقفور وسمموا اليو المدينة سنة , ()في بغداد

 . ()(م965/ىـ354)
فقد , بعد استيالء نقفور فوقاس عمى طرسوس جردىا من طابعيا اإلسالمي

ثم طرد , ()عين عمييا حاكمًا بيزنطيًا من قبمو ومعو خمسة آالف جندي بيزنطي
, واستوطن فييا مواطنون أرمن بداًل من المسممين, سكانيا المسممين الى أنطاكية

بعدما كانت قاعدة أسالمية لمعمميات ضد , وىكذا أصبحت قيميقيا ارضًا بيزنطية
 . ()وتحولت الى ثغر بيزنطي جديد عاصمتو  طرسوس, البيزنطيين لمدة ثالثة قرون

بعد احتالل طرسوس تمرد سكان أنطاكية عمى سيف الدولة فطردوا نائبو 
ونظرًا لغياب سيف الدولة عرض رشيق ,  حاكمًا عمييم)*(وأصبح رشيق النسيمي

فوافق اإلمبراطور مقابل ان يحمل لو , الدخول في طاعة اإلمبراطور نقفور فوقاس
 . ()الخراج من أنطاكية

وعدم , رأى سيف الدولة بعد سقوط معظم الثغور اإلسالمية في يد البيزنطيين
فعقد معو , ضرورة ميادنة اإلمبراطور نقفور المحاربتو, قدرتو عمى مواصمة القتال

لكن البيزنطيين لم يحترموا , وتقررت اليدنة لمدة أربع سنوات, ()ىدنة وتبادل األسرى
فياجموا مدن آمد ودارا , اليدنة مع سيف الدولة بعدما سيطروا عمى معظم المناطق
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أما اإلمبراطور فقد , ()واقتربوا من نصيبين التي ىرب أىميا خوفًا من القضاء عمييم
 . ()ىاجم في نفس الوقت منبج واستولى منيا عمى أثر مقدس

فقام سيف , ()ثم سار نقفور بعد ذلك إلى حمب عن طريق وادي بطنان
, الدولة بشن اليجمات عمى قوافل تموين القوات البيزنطية بمساعدة قبائل األعراب

لكن , فعرض عمى نقفور سداد مبمغ من المال اليو, لكنو عجز عن مقاومة البيزنطيين
غير ان , وبدأ بشن غارات عمى ضواحي حمب, اإلمبراطور رفض وطمب نصف الشام

فآثر العودة , نقفور أدرك صعوبة االستيالء عمى حمب بعد أن قمت المؤن لدى قواتو
الى بالده عن طريق أنطاكية التي تمردت عمى اإلمبراطور ورفض سكانيا االستسالم 

 . ()برغم حصار نقفور ليا ثمانية أيام
بعد حياة حافمة , (م967/ ىـ357)وبعد تمك األحداث توفي سيف الدولة سنة

وكان البيزنطيون قد , ()بالجياد ضد البيزنطيين حتى بمغت غزواتو أربعين غزوة
فنجحوا في فصل , تمكنوا من القضاء عمى مقاومة سيف الدولة في سنواتو األخيرة

. ()الثغور وقيميقيا عن األمارة الحمدانية
ففي سنة , أما في الجزيرة فقد استغل الروم الفرص لمقيام بيجمات عمييا

كادت الجزيرة تكون خالية من قوة تذب عنيا فأغاروا عمى ديار بكر , (م971/ىـ361)
, فأبو تغمب كان عاجزًا عن صدىم النشغالو في صراعو مع أخوتو, والرىا ونصيبين

والخميفة المطيع الحول لو وال قوة من جراء التسمط البوييي حين وصول الخطر 
فسارت جماعة من أىل الجزيرة إلى بغداد وتظاىرت أمام دار , البيزنطي إلى ذروتو 

وكتب الى أبي تغمب بإعداد العدة لتحقيق , فأعمن الكثير من العامة التطوع , الخالفة 
اال أن البويييين نجحوا في اثارة النزعات الطائفية في سكان بغداد النشغال , ()الغارة

وطمب بختيار البوييي األموال من , ()الخالفة العباسية واشتداد خطر العيارين
 لو كان الخراج يجبى إلي )): ورد عميو الخميفة, الخميفة المطيع لألنفاق عمى الحرب
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ولكن أنت تصرف منو في وجوه ليس بالمسممين الييا , لدفعتو ما يحتاج المسممون اليو
 وسبب الحاح بختيار وتيديده لو ((()ضرورة وأما أنا فميس عندي شيء فأرسمو اليك 

 فصرفيا بختيار ))أضطر أن يبيع بعضًا من ثيابو وأثاثو فجمع لو أربعمائة ألف درىم 
. ((()في مصالح نفسو وأبطل تمك الغزاة فانقسم الناس 

جعمتو يطمع في غزو البالد , ()ان االنتصارات التي حققيا الدمستق
الحتالل الثغور االسالمية كالمصيصة وأدنة , (م934/ىـ323)اإلسالمية فتقدم سنة

وقد تجرأ الدمستق عمى أن يبعث بقصيدة ييدد فييا باحتالل الحرمين , وطرطوس
فارضًا الحصار عمييا في شير رمضان سنة , ()وأعاد غزوة آلمد, ()وسبي أىميا

وقد قدرت القوات البيزنطية بخمسين ألف رجل منيم , ()(م973حزيران / ىـ362)
ولعل , عشرون ألفًا من المدججين بالسالح وذوي الرتب العالية ومن مقدمييم

. ()تحصيناتيا حالت دون استيالء القوات البيزنطية عمييا
 إلى أن المدينة كانت تعود ممكيتيا ()ويذىب المؤرخ االرمني متى الرىاوي

إلى شقيقو سيف الدولة أبي الحسن عمي بن عبد اهلل أبو الييجاء حفيد حمدان بن 
بينما تقف المصادر اإلسالمية صامتة حول , أمير قبيمة تغمب صاحب حمب, حمدون

, وتكتفي باإلشارة إلى أن الذين تولوا حركة التصدي لقوات الدمستق , ممكية المدينة
وشقيقو ىبة اهلل أبناء ناصر الدولة بن الحسن ابن عبيد اهلل , أمير الموصل أبو تغمب
بدعوة من صاحبيا ىزار مرد مولى أبي الييجاء حفيد , ()بن حمدان بن حمدون

وأبن , ويؤيدىم بالرأي اليمذاني , ()كما تشير المصادر السريانية, حمدان بن حمدون
 . ()وابن كثير, وسبط أبن الجوزي, األثير

ويبدو أنو اليوجد تناقض فيما تشير اليو المصادر األرمينية والسريانية 
ولعل األمر , وأنما ما ورد فييا من معمومات جاءت مكممة لبعضيا بعض, واإلسالمية

يتضح ان كانت شقيقة سيف الدولة أبي الحسن عمي بن عبد اهلل أبي الييجاء حفيد 
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, حمدان بن حمدون متزوجة من ىزار مرد مولى أبي الييجاء حفيد حمدان بن حمدون
وبدورىما بعثا يستنجدان بأبي تغمب وشقيقو ىبة اهلل , وأن مدينة آمد تحت حكميما

 . ()أحفاد حمدان ابن حمدون
لقد حشد أبو تغمب أمير الموصل قواتو بقيادة شقيقو أبي القاسم ىبة اهلل بن 

وتقدم , ()وأىل الثغور اإلسالمية, وأنضم اليو العامة,  الدولة بن حمدان()ناصر
التي كانت تنتشر في نواحي , إلى آمد حيث القوات البيزنطية المحاصرة لممدينة

 . ()وما يمييا من ديار بكر, ومعابر الفرات, ىنزيط
كان معظميا من , ويذكر الصابئ أن القوات التي تولى قيادتيا ىبة اهلل

 كانوا أقوى تمك ))ويصفيم بأنيم , الرجال الذين أمدىم بو الممك عز الدولة بختيار
وفيمن انضوى الييم من , الطوائف المجتمعة لديو وأوالىا بعائدة النصر والظفر عميو

وأمال , وساروا بصدور منشرحة, وفتاك االكراد وصعاليكيا, قبائل األعراب وصناديدىا
 27يوم الثالثاء  )ويؤكد الصابي أن ىبة اهلل وصل بقواتو ظاىر آمد , ((()منفسحة 
وتأكد لو أن الدمستق قد استولى عمى ضواحي , (م973 تموز 1/ ىـ 362رمضان 

فأقامت القوات اإلسالمية ليمتيا , والمناطق التي تمييا, الفرات (طرق  )ىنزيط ودروب 
 . ()في ظاىر أمد والقوات البيزنطية تقيم عنيم مسافة يوم

واستطاعت القوات اإلسالمية فتح ثغرة في صفوف القوات البيزنطية أمام 
ويصف , مما أدى إلى فرار مجموعات كبيرة من قوات الدمستق مميح, أبواب المدينة

وقد ألحقت القوات اإلسالمية بيم , متى الرىاوي ىذه المجموعات بأنيم غير مخمصين
انسحب عمى أثرىا الدمستق مع قواتو جنوب شرق , خسارة جسيمة بعد معركة فاصمة

مدينة أمد إلى مكان يدعى أوكال ويعرف اآلن باسم ديكال عمى ضفاف نير دجمة 
ويبمغ أقصى مدى لموادي بين , ()وعسكر فيو, بعيدًا عن منال سيام قوات مدينة أمد
ولعل ىذا المكان أحد الشعاب والوديان , م 3150األبواب الشرقية لممدينة ونير دجمة 
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ويصف مسكويو المكان بأنو ضيق , ()بحكم موقعيا, التي تشتير بيا مدينة أمد
 . ()تصعب الحركة فيو مع القوات والعدة والخيل التي كانت برفقة الدمستق

ومع أنو , ويبدو أن المكان شل حركة القوات البيزنطية برغم عددىا وعدتيا
ولم , أال أنيا أصبحت عبئًا عمى حركتيا, يجب أن تكون بيذا العدد والعدة قوة ضاربة
, حيث حد المكان من حركة القوات, تعد تجدي نفعًا في مثل ىذه األماكن الضيقة

وبخاصة بعد أن انشغمت القوات بتضميد جراحيا أثر اليزيمة التي ألحقت بيا أمام 
ولذلك لم تعد متأىبة لمخوض في معركة جديدة مع القوات , ()أبواب مدينة آمد

 . ()اإلسالمية التي تطاردىا
, وبتتبع اإلحداث يتضح أن القوات اإلسالمية كانت تطارد الدمستق مميحا

وأدركت الوضع السيئ الذي آلت اليو قوات الدمستق , حتى المكان المشار اليو, وقواتو
بوجودىم في الشعب الضيق , وازدياد وضعيم سوءاً , بعد ىزيمتيم عمى أبواب أمد

مع أن , وجعل ىزيمتيم أمرًا محتومًا أمام القوات اإلسالمية, الذي قيد حركتيم
, المصادر اإلسالمية لم تذكر أال اليسير من المعمومات عن تفاصيل ىزيمة الدمستق

قدم معمومات دقيقة غطت جوانب ميمة من , غير ان المؤرخ االرمني متى الرىاوي
. أحداثيا

, وبينما كانت قوات الدمستق مميح تضمد جراحيا في المضيق عمى نير دجمة
فقد ىبت ريح عاتية أثارت الغبار عمييم ورمت بأمتعتيم في , حمت بيم كارثة ثانية

ولم يعد بأمكانيم الرؤية أو أيجاد , وانغمست قواتيم وحيواناتيم بظالم دامس, دجمة
 . ()مخرج ليم من الوضع المريع

, ()وأدركت القوات اإلسالمية الوضع الذي آلت اليو القوات البيزنطية
وتمكنت القوات اإلسالمية , ولم يجد الفرار نفعًا مع القوات البيزنطية, فانقضوا عمييم 
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وتحدد , ()وأربعين من قادتيم, ()وأسروا قائدىم الدمستق, من تحقيق النصر عمييم
. ()تاريخًا لممعركة, (م973 تموز 4/ ىـ 362 رمضان 30يوم الجمعة  )المصادر

 فثبت الطغاة اغترارا بوفور أعدادىم )): ويصف الصابئ المعركة قائالً 
ودارت , وعمت الغمغمة, وأخذ االولياء الممحمة, ومحاماة عن صاحبيم وعظيم كفرىم

وتداعى األولياء , وتصافحت بيض الصفاح, واستحر الطعن والضرب, رحى الحرب
فنكصوا عمى أقداميم , وتنادى الكفار بالويل والبثور, بشعار أمير المؤمنين المنصور

لو سممت ليم من أعظم  (بقية الروح )واعتدوا الحشاشات , مجدين في اليزيمة
وعجل اهلل , وأخذ المسممون الثأر, واستمحميم السيوف واحتكمت فييم الحتوف, الغنيمة

الدمستق رئيس عساكرىم , بأرواحيم الى النار وأسر بعد قتل ألوف منيم في المعركة
وتم أسر ابن , ( (()وقائدىم ومدبر حروبيم ومرتبًا وما أخذ المسممون قبمو دمستقاً 

 جماعة ))كما تم أسر,  ورسولو في المواثيق ورسم السياسات والمعاىدات)*(البمنطس
 . (((( ))  والطراخنة() واالراخنة() والزواورة()من البطارقة

فأن تاريخ , وبالعودة إلى صحة إرسال الممك عز الدولة بختيار لمقوات
ويبطل ما أشارت اليو , المعركة يؤكد بأنو لم يرسل أي قوات تذكر إلى الجزيرة الفراتية

, المصادر اإلسالمية من أن الممك أرسل قوات حققت انتصارات عمى القوات البيزنطية
الن تاريخ اليزيمة جاء بعد يوم من تاريخ , وأسرت قائدىا وألحقت ىزيمة فادحة بيا
 رمضان 29)والذي يصادف يوم الخميس , الفوضى والفتن واشتعال النار في بغداد

, فكيف والحال ان يرسل قوات لنجدة سكان الجزيرة الفراتية, (م973 تموز 3/ ىـ 362
. ()وىو الذي أمر قواتو بإخماد الثورة والفتن بإشعال النيران في بغداد

أما ما أشار اليو الصابئ في الرسالة حول القوات التي التحقت بالقائد ىبة 
الن الرسالة لم تشر , فمعميا القوات المتطوعة من اإلعراب واألكراد وأىل الطوائف, اهلل
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وىذه , كون القوات النظامية كانت تتألف آنذاك منيم, إلى الديمم واألتراك أطالقا 
. القوات كانت مشغولة في إخماد الثورة في بغداد

فكثر القتل واألسر في صفوف القوات , لقد أعز اهلل اإلسالم بيذا النصر
عادوا بيا إلى , ()فغنم المسممون غنائم جميمة من السالح والعدد, ()البيزنطية

 . ()مدينة أمد وبرفقتيم األسرى وعمى رأسيم الدمستق مميح
وقد استولى المسممون عمى العديد من الخيول واألسمحة وغنموا من عدة 

وقد انعكس ىذا االنتصار , ()القوات البيزنطية ما زاد من قوتيم واشتدت بو شوكتيم
فقد انتشروا في البالد وسمكوا في الطرقات يبحثون , عمى سكان الثغور والجزيرة الفراتية

. ()ويجمعون غالت أرضيم من دون خوف أو رىبة, عن معايشيم آمنين مطمئنين
ويتضح من تاريخ المعركة أن القوات اإلسالمية عبرت عن فرحتيا ونشوة 

وقد سير الدمستق , انتصارىا في مدينة آمد باستقباليم عيد الفطر بانتصارىم العظيم
ثاني أيام عيد الفطر الى مدينة , (م973 تموز 6/ ىـ 362 شوال 2)يوم األحد 
وأرسل أبو تغمب الكتب والرسائل إلى الخميفة المطيع يبمغو ويبشره , ()الموصل

.  الذي رزقيم اهلل بو آخر أيام رمضان ()بنشوة النصر
 يتناىوا في ))وكاتب أمير المؤمنين والممك عز الدولة بختيار أبا تغمب بان 

, والوجوه المأخوذين معيما, ومن قرينو ابن البمنطيس, التوثيق من عدو اهلل الدمستق
نفاذ رؤوس من قتل من االكابر, المأسورين بأسرىما دون من يفوت اإلحصاء من , وا 

 . ((()االصاغر 
وبرفقتيم , ()وأرسل إلى بغداد رؤوس وأيدي بعض قتمى القوات البيزنطية

,  تعبيرًا عن نشوة النصر()أربعون أسيرًا من ضباط القوات البيزنطية إلى الخميفة
ولم يحدد كيف ً؟ ()ويؤكد متى الرىاوي أن األربعين أسيرًا ماتوا جميعا 
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وقد عزا متى الرىاوي ىزيمة القوات البيزنطية كعادتو الى عقاب سماوي بسبب 
الغضب االليي عمييم النغماسيم بممذات الدنيا وانشغاليم عن التصالح مع الرب 

, الن قائدىم من أصول أرمنية, ولعمو أراد أن يبرر ىزيمتيم, ()والسعي إلى النصر
, ()وبخاصة أنو يمتاز بروحو الوطنية ومشاعره القومية ونزعتو الدينية في كتاباتو

في حين أكد أن نصر المسممين كان بسبب وقوف اهلل الى جانبيم بسبب مصالحتيم 
. ()معو

وتشير المصادر إلى أن أبا تغمب أخذ الدمستق مميحًا أسيرًا عنده في 
, لعمو يستفيد من وجوده عنده ببناء جسر الصداقة مع اإلمبراطور البيزنطي, الموصل

ولذلك , ()أو االستفادة منو في الحد من غزو القوات البيزنطية أراضي بالده ثانية
وكان الدمستق قد ثار عميو جرح في جسده في أثناء , ()أحسن ضيافتو وأكرمو

أال ان جميع , فأحضر لو األطباء, وقدم أبو تغمب في عالجو, وجوده في األسر
آذار / ىـ 363جمادي اآلخرة  )في شير( )فمات, محاوالت عالجو باءت بالفشل

 . ()(م974
وقد زعم المؤرخ االرمني متى الرىاوي أن سبب التسامح الذي يمميو الدين 

ىو خوف قادة المسممين , اإلسالمي عمى المسممين في تعامميم مع األسرى البيزنطيين
اذ أشار إلى أن قادة , إذا ما عممت ما حل بقواتيا, من غضب األمة البيزنطية

 ان الدم )): فقالوا, خشوا االمر, عندما شاىدوا ما حل بالدمستق وقواتو, المسممين
ولذلك عمينا ان , فيذه االمة ستنقض عمينا, الروماني الذي أرقناه ال يجدينا نفعاً 

ونبني جسور صداقة ونتحالف مع القائد الروماني والضباط الذين وقعوا في , نتصافح
. ((()فبعد أن يؤدوا اليمين نتركيم يرجعون بسالم الى ديارىم , قبضتنا

فأن العالقة التي بنيت بين أبي تغمب , وميما تكن تعميقات متى الرىاوي
فسحت المجال أمام الدمستق أن يحصل عمى قدر كاف من الحرية , والدمستق مميح
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لدرجة أنو أستطاع أن يرسل رسالة لالمبراطور زيميسكس في , في األسر
, يوضح لو األمر الذي آلت اليو القوات البيزنطية والمعنة التي حمت بيم, القسطنطينية
 أننا ال نستحق ىذا الحكم وأن ندفن موتانا بموجب العادات المسيحيين )): فكتب قائالً 

ولم ننل مثوى آخر لعظام موتانا سوى أرض ممعونة يدفن فييا , في أرض مقدسة
ان الموت , نحن ال نعترف بسيد شرعي لإلمبراطورية الرومانية المقدسة, كال, االشرار

وموتانا عمى أرض , التعيس لمجم الغفير من المسيحيين ودميم المراق تحت أسوار آمد
أحممكم مسؤوليتو وأشكوكم إلى الرب السيد المسيح يوم الحساب اذا لم تنتقموا , غريبة

. ((()من ىذه المدينة انتقامًا مبينًا 
وحثو عمى حرب , ويبدو التحريض واضحًا من رسالة الدمستق لإلمبراطور

وىذا ما يؤكد ان اإلمبراطور ىو , ويحممو مسؤولية ىزيمة القوات البيزنطية, المسممين
الذي خمف الدمستق في أراضي المسممين عندما جعمو يتخذ من ىنزيط قاعدة لمقوات 

. ()لالنطالق عمى األراضي اإلسالمية, البيزنطية
أذا لم تستمر سياسة , ويؤكد في الرسالة عدم االعتراف بشرعية اإلمبراطور

واجتياح , الفتوحات البيزنطية في األراضي اإلسالمية من خالل حشد القوات البيزنطية
ويقترن مطمبو ىذا بشكواه إلى الرب السيد المسيح ان , لالنتقام منيم, أراضي المسممين

ولعل ىذا الربط يؤكد االعتقاد السائد بينيم بفكرة الحرب , لم يستمر بسياسة الفتوحات
الصميبية من خالل رفع راية الصميب في الحمالت التي يجب أن يقودوىا ضد 

. المسممين 
, وقد أثارت رسالة الدمستق شجون االمبراظور زيميسكس عندما تسمميا

فدعا قادتو وحشد الجيوش من جميع المناطق التابعة لو في , ()فاستشاط غضباً 
وضم الجيش العديد من الجنسيات التي تستظل في حمى اإلمبراطورية , الغرب والشرق

فاجتاح الثغور الشامية والجزرية , وقصد في العام نفسو الديار اإلسالمية, البيزنطية
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وحقق , وقصد الساحل الشامي حتى حدود بيت المقدس, وعرج عمى الجزيرة الفراتية
انتصارات عظيمة فرض فييا اإلتاوات والجزية والخراج عمى العديد من األمراء 

وأناب عنو في , وعقد معيم معاىدات سياسية واقتصادية, المحميين من المسممين
وقد جسدت ىذه الحممة البدايات األولى لمحروب , بعض المناطق أمراء منيم

 . ()أذ أعمن خالليا رفع راية الصميب ضد المسممين, الصميبية
ولم يشكموا أي خطر , لم يكن لألمراء الحمدانيين بعد سيف الدولة قوة عسكرية

الن , بل أنحصر اىتماميم في محاولة االتفاق مع األباطرة, عمى البيزنطيين
 . ()الحمدانيين كانوا ميددين من البويييين في الشمال والفاطميين في الجنوب
ولده سعد , وبعد وفاة سيف الدولة خمفو في حكم أمارة الحمدانيين في حمب

وفي السنة األولى من حكمو دخل , (م967/ىـ356)الدولة أبو المعالي شريف في سنة
وانتيى ذلك النزاع بقتل أبي فراس في ربيع , في نزاع مع خالو أبي فراس الحمداني

ولم يستطع اإلمبراطور نقفور فوقاس استغالل , ()(م967/ىـ357)األول سنة
المصاعب التي نشأت في اإلمارة الحمدانية عقب وفاة سيف الدولة بسبب الموقف 

عندما ظير  (م968/ىـ357)ولم يكن قبل أواخر عام , ()عمى الجبية البمغارية
اواًل في منطقة الجزيرة ثم زحف منيا عمى , نقفور مرة أخرى في األراضي اإلسالمية

ثم , ىاجم اإلمبراطور ديار مضر (م968/ىـ357)ففي ذي القعدة عام , بالد الشام
وصل حتى أرزن وميا فارقين وكفرتوثا فقتل وسبى من سكان تمك المناطق عددًا كبيرًا 

. ()ثم اتجو إلى بالد الشام
وظن سعد الدولة ان اإلمبراطور ينوي مياجمة حمب فخرج منيا إلى باليس 

لكن نقفور زحف عمى أنطاكية وحاصرىا يومين فقط , واستخمف عمييا قرعوية حاجبو
. بعد ان أدرك استحالة االستيالء عمييا في ذلك الوقت , ()ثم رحل عنيا
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أراد نقفور قطع كافة طرق اإلمدادات التي يمكن ان تأتي منيا النجدات إلى 
فياجم معرة مصريين وأسر سكانيا ومعرة النعمان , أنطاكية تمييدًا لالستيالء عمييا

ثم اتجو إلى الساحل ففتح أنطرطوس ومرقية , وحماة وحمص وطرابمس وحصن عرقا
وصالح سكان الالذقية وخرب عددًا من القرى ثم عاد مرة أخرى الى , وجبمة

وأدراكو أن حصونيا منيعة جعمو ال يفكر في , لكن نقص المؤن لدية, ()أنطاكية
, ()أقتحاميا فبنى في مواجييتيا حصن بغراس وعين لو قائدًا ىو ميخائيل البورجى

وكمف نقفور القائد ميخائيل بمراقبة المدينة ومنع سكانيا من جمب المؤن واإلمدادات 
كما ترك نقفور بقية الجيش في قميقيا بقيادة قائد آخر يسمى بطرس وأمر , العسكرية

. ()نقفور قادتو بعدم مياجمة أنطاكية انتظارًا لعودتو في السنة التالية
سيطر قرعويو وغالمو بكجور عمى األمور في حمب بعد خروج سعد الدولة 

فأقام سعد الدولة متنقاًل بين حران وميافارقين , ومنعا الدعاء لو في الخطبة, منيا
فسار الييا في شير , ولما اجتمع معو غممان أبيو طمع في استعادة حمب, ومنبج

فاستنجد قرعويو بالبيزنطيين ضد سعد , وحاصرىا (م969/ ىـ358)رمضان سنة
وعمم بطرس في أثناء سيره , ()واسرع بطرس قائد الجيش في قيميقيا لنجدتو, الدولة

الى حمب بالفوضى الناشبة في أنطاكية فتمكن مع ميخائيل البورجي من االستيالء 
بمعاونة من المسيحيين في , ()(م969اكتوبر/ ىـ358)عمييا في ذي الحجة سنة

 . ()المدينة الذين انتقموا الييا من بوقا
وقتموا الكثير من السكان , فقاموا بأعمال التخريب, دخل البيزنطيون أنطاكية
, ()وأسروا ما يزيد عمى عشرين ألف من السكان, وطردوا الشيوخ والعجائز واألطفال

ونقموا إلى المدينة المسيحيين , وقاموا بإتالف المسجد وحولوه إلى حظيرة لمخنازير
وىكذا عادت أنطاكية مرة أخرى مدينة بيزنطية بعد حكم أسالمي دام أكثر من , االرمن

 . ()ثالثة قرون
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ولما عمم أبو المعالي سعد الدولة باحتالل البيزنطيين رفع الحصار عن حمب 
وسار الييا , فازداد طمع البيزنطيين في االستيالء عمى حمب, واتجو إلى حمص

ثم ترددت المراسالت بين الجانبين إلى أن , بطرس وحاصرىا سبعة وعشرين يوماً 
تقرر األمر عمى صمح وىدنة جعمت حمب محمية بيزنطية تكاد تكون خاضعة تمامًا 

, (م970/ ىـ359)سنة ومن أىم شروط تمك اليدنة التي عقدت, ()لمنفوذ البيزنطي
ان يتولى حكم حمب قرعويو ثم بكجور ومن بعدىما ينصب اإلمبراطور أميرًا يختاره 

أي أنيا استبعدت سعد الدولة , وليس لممسممين ان ينصبوا أحداً , من سكان حمب
ويدفع قرعويو الجزية لإلمبراطور عن البالد الداخمة في , الحمداني أمير حمب الشرعي

كما يدفع عن كل صغير وكبير من سكان , ()اليدنة بواقع سبعمائة ألف درىم سنوياً 
في حين يعفى المسيحي في ىذه , تمك البالد دينارًا قيمتو ستة عشر درىمًا أسالمياً 

وكانت أخطر الشروط تمك , األعمال من الجزية اال اذا كان لو بيا مسكن او ضيعة
التي تنص عمى أن ال يسمح قرعويو لممسممين بالغزو عن طريق بالده ولو قاتميم 

ذا خرج , وأن يستعين بالقوات البيزنطية في حالة عجزه عن دفعيم , عمى ذلك  وا 
اإلمبراطور أو قائد جيشو إلى غزو بمد أسالمي يستقبمو بكجور في الموضع الذي 

ويسمح لو بشراء ما , ويسير معو في البالد الداخمة في اليدنة, يعينو لو اإلمبراطور
أما أذا كان الجيش البيزنطي يغزو بالدًا غير أسالمية , يمزمو من مؤن لتموين جنوده

كما يحق لمبيزنطيين , فعمى أمير حمب االشتراك معو بقواتو حسبما يأمره اإلمبراطور
أما في ميدان , تعمير الكنائس الخربة في بالد اليدنة وسفر البطارقة واألساقفة الييا

العالقات االقتصادية فان االتفاقية قررت حضور عشار الممك مع عشار قرعويو 
وأن يحمى , وبكجور عند فرض الجمارك عمى البضائع الواردة من األراضي البيزنطية

وىكذا أصبح أمير , ()أمير حمب القوافل الواردة من األراضي البيزنطية إلى بمده
حمب بجرد فصيل تابع لإلمبراطورية البيزنطية ومرتبطًا معيا بالتزامات سياسية 
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وأصبح البيزنطيون مسيطرين عمى شمال سوريا ويمتد , وعسكرية وتجارية شديدة 
. ()نفوذىم إلى وسطيا

وخاصة فيما يتعمق بخراج البالد الداخمة , ولم تنفذ جميع شروط ىذه المعاىدة 
لم يعترف بيا ولم يؤد , فسعد الدولة الذي كان مقيمًا في معرة النعمان , في اليدنة 

ثم أن نقفور فوقاس قتل في أواخر المحرم , المال عن البالد التي تقع في حوزتو
قبل توقيع المعاىدة بأيام قميمة في مؤامرة دبرتيا , (م969 ديسمبر 11/ ىـ 359)سنة

 . ()زوجتو ثيوفانو مع يوحنا ابن الشمشقيق
في بداية حكمو متفرغًا لمقتال - ابن الشمشقيق– ولم يكن اإلمبراطور الجديد 

, ولم يستطع االشتراك بنفسو في العمميات العسكرية في بالد الشام, ضد المسممين 
مما سبب في عدم , ()بسبب الحرب الروسية البمغارية وثورة برداس فوقاس ضده

. تنفيذ شروط المعاىدة بشكل كامل 
فقد استجدت ظروف جديدة , ولم يكن حال المسممين أفضل من البيزنطين 

ويبدو ان قرعويو , باستيالء الفاطميين عمى مصر وسعييم لمسيطرة عمى بالد الشام 
وبكجور قد شعرا بالميانة واإلذالل نتيجة المعاىدة التي عقدت مع البيزنطيين فقبال 

وعمى ذلك أقاما الدعوة لمفاطميين , التحالف والدخول في حماية قوة أسالمية جديدة
 . ()(م970/ ىـ 359)أواخر سنة

وكان , وظل سعد الدولة يترقب الفرصة لمعودة إلى عرشو في حمب مرة أخرى
, بكجور قد تآمر عمى سيده قرعويو وحبسو في القمعة بعد عقد المعاىدة مع البيزنطيين

وبرغم أن المعاىدة كانت تنص عمى أن , ()وظل منفردًا بالحكم قرابة ست سنوات
الن دعوة قرعويو , الحكم لقرعويو ومن بعده بكجور فمم يتدخل البيزنطيون في األمر

وبكجور الخطبة لمفاطميين جاءت في وقت لم يكن البيزنطيون فيو عمى استعداد 
لذلك قنع البيزنطيون بقبول المال المتفق عميو طبقًا , لمصدام المباشر بالفاطميين

 
 

   

 

العالقات السياسية للقبائل العربية في  
بالد الشام والجزيرة الفراتية مع 

 البيزنطيين

طلب صبار محل . د.أ
انتصار نصيف شاكر . م.م

  2012حزيران        (11)العـــدد   

  322 

 

 جملة آداب الفراهيدي

وبالنسبة لبكجور فقد ظل مواظبًا عمى سداد , لممعاىدة سواء دفعو بكجور أو قرعويو
عندما تمكن سعد  (م977/ ىـ 367) المال حتى السنة التي خرج فييا من حمب سنة

الدولة من أسترداد عرشو بمساعدة أعوان قرعويو الذين كاتبوه وىو في حمص 
فجمع سعد الدولة بني , ووعدوه بالمساعدة في دخول حمب  (م976/ىـ366)سنة

كالب وحاصر حمب مدة أربعة أشير حتى تمكن من دخوليا في حين تحصن بكجور 
ثم استقر األمر بين الطرفين عمى أن يتولى بكجور حمص وان يكون سعد , في القمعة

. ()الدولة في حمب
وعد ىذا األمر موجيًا , لم يمتزم سعد الدولة بسداد مال اليدنة لمبيزنطيين

فياجم , ولم يقبل البيزنطيون امتناع سعد الدولة عن سداد مال اليدنة, ()ضده
ودارت , (م981نوفمبر /ىـ371)الدمستق برداس فوقاس حمب في جمادى األولى سنة

ولم يستطع سعد الدولة الصمود ,  في اليوم الثالث لوصولو)*(المعركة عمى باب الييود
طوياًل في وجو البيزنطيين فقد وافق بعد يومين من القتال عمى سداد مبمغ أربعمائة 

وىكذا أصبحت تبعية , ()فغادر الدمستق حمب عمى ذلك االتفاق, ألف درىم سنوياً 
. سعد الدولة مزدوجة لعضد الدولة من ناحية ولمبيزنطيين من ناحية أخرى 

مما ساعد , نشب الخالف بين بكجور وسعد الدولة (م982/ىـ 372)في سنة
فاستجابوا لنداء بكجور , عمى ازدياد طمع الفاطميين في االستيالء عمى حمب

بالمساعدة وأرسموا لو جيشًا من دمشق سار عمى رأسو بكجور في سنة 
. ()من أجل تحقيق ىذا الغرض (م983/ىـ372)

فسار , ولم يقف البيزنطيون مكتوفي األيدي أمام خطر الحمدانيين في حمب
وال يمكن الجزم بأن وصول برداس , برداس فوقاس عمى رأسو جيشو لمدفاع عنيا

فقد رحل بكجور قبل وصول , فوقاس في ىذه المرة كان بناء عمى طمب سعد الدولة
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ولم يغادرىا أال , ومع ذلك استمر يرداس فوقاس في حصار حمب, القوات البيزنطية
 . ()بعد أن ضمن لو سعد الدولة سداد مال سنتين أي حوالي اربعين الف دينار

بعد ىذا االتفاق سار برداس فوقاس الى حمص في أواخر شير ربيع األول 
وارتكب برداس فوقاس في , ()بايعاز من سعد الدولة (م983سبتمبر / ىـ 373)سنة

فنيب المدينة وأحرق الجامع ولما لجأ بعض السكان إلى , حمص إعماال وحشية
أما بكجور فقد سار إلى دمشق حيث , ()الكيوف أوقد عمييم حتى أىمكيم بالدخان

تولى حكميا من قبل الخميفة الفاطمي العزيز باهلل ومترقبًا األحداث في حمب لمتآمر 
. ()من جديد ضد سعد الدولة

وما ان عمم , كان سعد الدولة حاقدًا عمى البيزنطيين ولم ينس موقفيم منو
حتى  (م986/ ىـ 376)بيزيمة اإلمبراطور باسيل الثاني عمى الجبية البمغارية في سنة

وتأكدت تمك السيادة برسالة التأييد والخمع التي , أسرع باالعتراف بالسيادة الفاطمية
/ ىـ 376)أرسميا الخميفة الفاطمي العزيز باهلل إلى األمير سعد الدولة في شعبان سنة

من دون ان يستطيع البيزنطيون اتخاذ إجراءات انتقامية ضده في ىذه  (م986ديسمبر 
بل عمى العكس فان اإلمبراطور باسيل الثاني أرسل السفراء إلى القاىرة لعقد , المرة

. ()ىدنة مع الخميفة الفاطمي
وبرغم اعتراف سعد الدولة بسيادة الفاطميين أال انو لم يسمم من محاوالتيم 
االستيالء عمى حمب بمساعدة بكسور المقيم في الرقة منذ طرده من دمشق في سنة 

فأرسل إلى اإلمبراطور , وىنا أدرك سعد الدولة حاجتو لمبيزنطيين, (م988/ ىـ 378)
وتمكن سعد الدولة بفضل القوات البيزنطية في أنطاكية , باسيل الثاني في ىذا المعنى

. ()(م991/ ىـ 381) من احباط ىجوم بكجور عمى حمب في سنة
تعرضت , (م991/ ىـ 381)وبعد وفاة سعد الدولة في شير رمضان سنة

فا ستنجد أميرىا أبو , حمب لمحاوالت عديدة من جانب الفاطميين لالستيالء عمييا
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الفضائل سعيد الدولة وحاجبو لؤلؤ باإلمبراطور باسيل الثاني أكثر من مرة حتى قطع 
وعاد إلى بالد الشام وأكد من جديد إخضاع , اإلمبراطور حروبو عمى الجبية البمغارية

. ()(م995/ ىـ 385)حمب لمتبعية البيزنطية سنة
سادت اإلمارة الحمدانية حقبة , (م1002/ ىـ 392)بعد وفاة سعيد الدولة سنة

فسيطر الحاجب لؤلؤ عمى الحكم وطرد ابني سعيد الدولة إلى , من االضطرابات
مصر كما ىرب أبو الييجاء بن سعد الدولة إلى القسطنطينية ثم حاول العودة إلى 

ثم ثار خالف بين منصور بن لؤلؤ وصالح بن مرداس زعيم , ()حمب لكنو فشل
فقام اإلمبراطور باسيل , وحاصر صالح حمب, (م1011/ ىـ 402)الكالبيين منذ سنة

فأخذ يقدم المساعدات تارة لصالح , بضرب القوى االسالمية المتنافسة بعضيا ببعض
بن مرداس وتارة أخرى لمنصور ابن لؤلؤ حتى نجح صالح بن مرداس في االستيالء 

 . ()وأسس األسرة المرداسية بيا (م1025/ ىـ 415 )عمى حمب سنة
 :موقف بني مرداس من البيزنطيني  -

 

كانت عالقة بني كالب بالدولة البيزنطية عالقة تتراوح بين السمم والحرب في 
 عمم البيزنطيون )*(بعد معركة االقحوانة (م1029/ىـ420)ففي سنة, بعض األوقات

بمقتل صالح بن مرداس أمير حمب وأحد أعضاء التحالف العربي وانكسار العرب 
أرادوا أغتنام الوقت واستغالل ظروف المرداسيين واالستيالء عمى حمب بصورة سريعة 

 . ()وخاطفة
سار عن أنطاكية ميخائيل الخادم بجيشو لتنفيذ خطتو بدون أمر إمبراطور 

 . ()الروم حتى وصل قيبار
 ()ولما عمم صالح شبل الدولة وأخوه ثمال بن صالح بزحف قطبان أنطاكية

وطمبا منو رفع , ميخائيل الخادم نحو حمب أسرعا اليو بجيشيما والتقيا بو في قيبار
 عمى طمبيما فحاصراه في ()الحصار عنيا ويعود بجيشو مراعيًا الجوار فمم يوافق
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 بعد أن سقط الكثير من القتمى من () وىو يقاتل حصنيا فانكسر جيشو)*(قيبار
 وكان ذلك لميمة بقيت من جمادى ()الطرفين وغنم المرداسيون الكثير من معداتيم

 وىذا يعني ان البيزنطيين أرادوا االستيالء عمى ()(م1029/ىـ420)اآلخرة سنة
فجرت بين , حمب بعد خمسين يومًا من معركة االقحوانة وقتل صالح بن مرداس

المرداسيين وميخائيل الخادم مراسالت ومفاوضات حتى استقامت االمور بينيم 
وعاد شبل الدولة نصر وأخوه الى حمب وبقيا ,  ()وتصالحوا عمى عدم االعتداء

 ()متعاونيين في أدارة البالد حتى جرى خالف بين شبل الدولة نصر وأخوه ثمال
 في جماعة من حرسو فمم يمانعو أحد ()دفع شبل الدولة أن يقتحم باب قمعة حمب

 ان من قدم أخي )):  وجمس في مركز أخيو وقال()من حرس باب القمعة لييبتو
ومن ذلك , ((()عمى فقد أساء ألنني أولى بمداراة الرجال وىو أولى بمداراة النساء 

اليوم جعل نصر ألبواب قمعة حمب سالسل حديدية تمنع الراكب دخول أبواب القمعة 
ولو أنو , كما أصدر مرسومًا أميريًا يقضي أال يدخل القمعة أحد متقمدًا سيفو, ()فجأة

 بعد أن استولى عمى ()أنفرد شبل الدولة بأمارة حمب, أقرب الناس مودة إلى مالكيا
وكان يساعده في أدارة , ()(م1030/ىـ421)القمعة والبمد أنفرد بالسمطة وذلك سنة

 الذي ينسب اليو حمام الشماس ()البالد وزيره أبو الفرج المؤمل بن يوسف الشماس
وكان نصرانيًا حسن التدبير محبًا لفعل الخير وكان أخو , ()بحمب بحي الجموم

 . ()الوزير ناظرًا في مدينة حمب فعمرىا وعمر المساجد فييا
أما ثمال بن صالح فقد جمع األعراب وعزم عمى محاربة أخيو شبل الدولة 

 ()وبالغ في مضايقتو مما أضطر شبل الدولة نصر أن يكتب إلى أرمانوس, نصر
 فخرج اإلمبراطور بـ ستمائة ألف مقاتل حتى ()أمبراطور بيزنطة يستدعيو إلى حمب

ولما شعر العرب بالخطر الذي سيمحق بيم حال وصول , وصل الى أنطاكية
توسط زعماء العرب بين االخوين شبل الدولة , أمبراطور بيزنطة بجيشو الى حمب
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وبالس والرحبة ,  بن صالح عمى أن تكون حمب لنصر()نصر وأبى عموان ثمال
وتم الصمح بينيما عندئذ رجع شبل الدولة عما كان راسل بو امبراطور , لثمال
 . ()بيزنطة

وبعد ان تم التراضي والصمح بين االخوين نصر بن صالح بن مرداس وبين 
أخيو ثمال بن صالح بن مرداس أرسل شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس ابن 

عمو مقمد بن كامل بن مرداس بن ادريس الكالبي رسواًل الى امبراطور بيزنطة 
 يشكره عمى تمبية النجدة ويطمب اليو العودة بجيشو عن قصد حمب وأن ()ارمانوس

مخاوف شبل الدولة قد زالت وأنو سيرسل الى االمبراطور البيزنطي االموال ما كان 
فرفض أرمانوس , ()يحممو اوالد سيف الدولة الى باسيل امبراطور بيزنطة السابق

ولما تأكد امبراطور الروم ارمانوس ,ىذا الطمب وأعتقل مقمد بن كامل المرداسي عنده
 يريد ()سار من انطاكية الى قيبار, ()عدم قدرتو عمى محاربة العرب في حمب

 () والخزر()االبخاز, وممك الروس, فكان معو ممك البمغار, العودة الى بالده
.  واالفرنج ()واالرمن والبجناك

تمكن نصر بن صالح بن مرداس واصحابو وعشيرتو من التغمب عمى سرية 
 ()مما أضطر االمبراطور ان ينزل بجيوشو قريباً , من سرايا البيزنطيين وطاردوىم

وضرب االمبراطور حول عسكره خندقًا عظيمًا ووزع المسمحين , )*(من جبل برصايا
 . ()وكانت اموالو تقدر بسبعين حمالً , بجميع الخندق لحماية المعسكر

تمكن أبو عموان دفاع بن نبيان الكالبي من القضاء عمى سرايا 
فمما عمم االمبراطور ارسل سرية فييا صناديد عسكره الى حصن , ()البيزنطيين

عزاز لمشاىدتو ومعرفة قوتو وجمع المعمومات الكافية عنو ليتسنى لالمبراطور أرسال 
ولكن السرية لم تنجح , ()العدد الكافي من المقاتمة واالالت الخاصة بفتح الحصن

وأسروا , ()النيا وقعت في يد بني كالب قبل ان تؤدي ميمتيا فقتموا بطارقتيا
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, ولما عمم االمبراطور بفشل السرية التي أرسميا الى غزاز, جماعة من اوالد المموك
 لوال عطش عسكري لبمغت )): قرر العودة الى بالده واعتذر لمن معو قائالً 

فاستغل نصر بن صالح بن مرداس ىذا الوضع وىجم بجيشو الذي يقدر , ((()مرادي
 (م1030/ىـ421)عمى معسكر البيزنطيين وكان ذلك سنة , ()بأقل من ألف فارس

وأسر وغنم الجيش المرداسي سوق اإلمبراطور وأموالو , ()فانيزم الجيش البيزنطي
كما أضطر اإلمبراطور ارمانوس أن , ()مما اضطره إلى تأخير رحيمو ثالثة أيام

ولبس خفًا أسود , وىو لباس خاص باالمبراطور اليرتديو غيره, ()ينزع خفو االحمر
 . ()في أثناء ىروبو مع جماعة من االرمن حموه بالسيام

تمكن شبل الدولة نصر بن صالح قائد المعركة من الحصول عمى تاج 
وتمكن البيزنطيون من اليرب الى بالدىم منيزمين , ()االمبراطور وبالطو ولباده

بسبب انشغال الجيش المرداسي بالغنائم التي بقيت في المعسكر من الدواب والثياب 
. ()واألمتعة واآلالت واألموال والمنجنيقات والتراس

ىكذا انتيت ىذه المعركة بين المرداسيين والبيزنطيين برغم التفاوت الكبير بين 
حيث كانت القوات البيزنطية تقدر بـ ستين الف مقاتل في حين أن القوات , القوتين

 . ()المرداسية تقدر بأقل من الف مقاتل
 كانت قريبة ()ولقد أخبر بعض من شاىدىم ان مقثأة )): ويقول ابن العديم

من المعسكر بمقدار رمية سيم وأن الروم لم يقطنوا منيا قثأءة واحدة خوفًا من العرب 
 . ()((تتخطفيم 

 ()ان أمبراطور الروم لما رحل ىاربًا أشعل النار في المنجنيقات: كما يقال
 حتى يقال ان معظم البيوت () وغنم الناس ما أبقتو النار() والتراس()والعردات

التي بنيت في أطراف حمب سقفت بيذه التراس بداًل من الدفوف أي بداًل من ألواح 
. الخشب 
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بعد ىذا االنتصار كاتب إمبراطور بيزنطة شبل الدولة وأخاه ثمال حول 
ويعرض عمييما عوضًا , فأرسل ليما رسواًل يساوميما عمى تسميم حمب, أسترداد حمب

 أنتظارًا لما ()(أرمانوس  )فا عتقل االخوان رسول االمبراطور , عنيا ما يختاران
من جواب االمبراطور عن المراسالت النيما كانا قد أرسال وفدًا برئاسة ابن عميما 

 يؤكد تمبية ما يطمبو ()مقمد بن كامل بن مرداس مع جماعة من آل الجراح
ولذا فان امبراطور , االمبراطور من مال وان يقدما الرىائن اثباتًا بصحة وفائيما

. البيزنطيين أرمانوس احتجز مقمد بن كامل بن مرداس رئيس وفد شبل الدولة 
ولم تخل المفاوضات السممية من بعض المناوشات العسكرية عمى حدود 

حيث خرج قطبان الخادم المعروف بنقيطا البطريق بعد خسارة , الدولة المرداسية
 غازيًا في جيش كثير لتخريب الحصون والقالع ()البيزنطيين في معركة قيبار

 واستولى عمييا وىدم أسوارىا وأبراجيا ()العربية عمى الحدود فقصد مدينة رفنيو
كما ,  وسبى عشرة أالف من أىميا()كما فتح حصن المنيقو, الستة ألىميتيا الحربية

وتمت بعد ذلك وساطات ومفاوضات بين , ()فتح حصون عربية اخرى وىدميا
 ()ونجحت وساطتو في عقد ىدنة بين أمبراطور البيزنطيين, الطرفين لعقد ىدنة

وشبل الدولة عمى أن يقدم شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس في كل سنة الى 
امبراطور الروم خمسمائة ألف درىم في قسطين من السنة قيمتيا ثمانية االف مثقال 

 . ()ذىب
وبعد ان تم االتفاق عمى شروط اليدنة اطمق امبراطور بيزنطة أرمانوس 

رسول شبل الدولة مقمد بن كامل بن مرداس وأعطاه صميبًا من الذىب أمانًا لنصر 
. ()كما أطمق شبل الدولة نصر المرداسي رسول أمبراطور بيزنطة, ووفاء بالشرط
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 فانو ()وبالرغم من االنتصارات التي حققيا شبل الدولة عمى البيزنطيين
 وىي االموال التي فرضيا البيزنطيون عن حمب كما ()استمر في دفع األموال سنوياً 
. وحاول الطرفان المحافظة عمى تمك االوضاع, ()كانت منذ زمن الحمدانيين

وبيذا التصرف المعقول أصبح نصر بن صالح متمتعًا بامارتو بحمب بضمان 
. أستقرار جانب البيزنطيين 

فقد ساءت , ولم تستمر عالقة المرداسيين والدولة البيزنطية بشكل جيد 
العالقة فيما بينيم زمن محمود وذلك ألن محمود استعان با األتراك في حروبو مع 

عمييا غرامة سنوية مما دفع الروم أن يطمبوا  فخربوا أنطاكية وفرضوا, ()البيزنطيين
مما دفع , المصالحة مع األتراك أصحاب محمود المرداسي ولم يتوصموا الى شيء

وبقيت , (م1068/ىـ461)سنة , ()البيزنطيين ان يقوموا بيجوم عمى منبج وامتمكوىا
منبج تحت حكم البيزنطيين ست سنوات الى ان أستعادىا نصر بن محمود 

 كما ىجم البيزنطيون عمى أعمال حمب وخربوىا فمما عمم ()(م1075/ ىـ468)سنة
وبعد , محمود خرج الييم ومعو العرب والترك وأستعاد أراضيو بعد أن قتل الكثير منيم 

ومن شروطيا ان يقدم البيزنطيون قرضًا ماليًا ()ذلك وقعت اليدنة بين الطرفين
ومن شروطيا ان , ()لمحمود مقداره أربعة ألف دينار ويجعل ولده نصرًا رىنًا عمييا

ييدم حصن أسفونا وتم لو ما أراد وبقى إمبراطور البيزنطيين حاقدًا عمى محمود 
  فتقابل ىذا الجيش مع ألب ()المرداسي فجيز جيشًا كبيرًا الحتالل حمب والشام

 ولما سألو عن سبب ىذه ()أرسالن الذي غمبيم ووقع اإلمبراطور أسيرًا بين يديو
وكمما , الحروب وتعويض بالده وجيشو ليذه الخسارة فذكر انو لم يقصد أال حمب 

. ()جرى لو كان محمود السبب فيو والبعث اليو
وذلك , أما بقية األمراء المرداسيين فمم تكن بينيم وبين البيزنطيين صالت 

 .النييار الدولة وأنشغاليم بالفتن الداخمية 
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اخلامتة 
كان لمقبائل العربية دور كبير في مواجية الخطر البيزنطي والتصدي لو السيما - 1

بعد ضعف الخالفة العباسية فامتمك الحمدانيون المبادرة في مجابية البيزنطيين 
ونجحوا في حماية منطقة الجزيرة الفراتية وشمال الشام وشمال العراق من الخطر 

وقاموا بدور جيادي في ىذا االتجاه وتبعيم في ىذا الجياد القبائل , البيزنطي
. العربية االخرى ومنيم المرداسيون والطائيون وبنو منقذ وبنو نمير 

ان الغزوات كانت , يمكن أن نستنتج من العالقات بين القبائل العربية والبيزنطيين -2
مستمرة اال انيا لم تتمخض عن نتائج ذات قيمة كبيرة سواء كان لمعرب أم 

فقد ظل خط الحدود بينيما في أخذ ورد من دون ان يستطيع أحد , لمبيزنطيين
. الفريقين السيطرة التامة عمى معاقمو ودروبو 

أن نجاح احدى الغارات أو غيرىا كان متوقفًا عمى األحوال الداخمية عند الفريقيين  -3
ومن , ولقد ترددت أصداء ىذه الحروب في النشاط البحري والبري, المتنازعين

الميم أن نالحظ أن المنطقة التي كانت تجري فييا الحروب بين الطرفين في ىذه 
ولم يحدث أن ىاجم , الفترات محصورة في الثغور اإلسالمية واألراضي البيزنطية

وبالتالي فقد , البيزنطيون األراضي اإلسالمية الداخمية أو اجتازوا منطقة الثغور
. كانت خسائر البيزنطيين المادية أكثر من خسائر القبائل العربية

بل , لم تكن عالقات عدائية دائماً , أن العالقات بين القبائل العربية والبيزنطيين- 4
وساىم البيزنطيون أحيانًا في , تخمل ذلك فترات سممية تبادل فييا الطرفان األسرى

 .كما كانت التجارة نشطة بينيما, الحركة العمرانية اإلسالمية



 
 

   

 

العالقات السياسية للقبائل العربية في  
بالد الشام والجزيرة الفراتية مع 

 البيزنطيين

طلب صبار محل . د.أ
انتصار نصيف شاكر . م.م

  2012حزيران        (11)العـــدد   

  331 

 

 جملة آداب الفراهيدي

اهلوامــش 
                                                   

وىي تقع عمى تقاطع أو في مدخل , كل موضع قريب من أرض العدو : الثغر (1)
وتميز منيا قسمان ىما الثغور , الممرات الجبمية بالقرب من أرض المسممين 

ابن حوقل, أبو القاسم محمد بن عمي النصيبي .  الجزرية والثغور الشامية
, م1928, ليدن, مطبعة بريل, 2صورة األرض , ط, (م990/ىـ380ت)

شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت الحموي ,  ؛ ياقوت الحموي191-190ص
. 80ص , 2ج , م1956,  بيروت,معجم البمدان, (م1228/ىـ626ت)

 ,والمموك  الرسل تاريخ (م922/ ىـ310ت )جرير بن محمد جعفر أبو, الطبري (2)
 , 10ج, م 1966, القاىرة,إبراىيم, دار المعارف الفضل ابو محمد تحقيق
 ىـ774ت )إسماعيل بن عمر كثير, أبو الفداء عماد الدين  ؛ ابن147ص
, 11ج, م1987 بيروت, ,أحمد أبو ممحم: والنياية, تحقيق البداية, (م1372/

المسممون والبيزنطيون في شرق البحر , احمد عبد الكريم ,  ؛ سميمان 120ص
التاسع والثاني عشر / المتوسط فيما بين القرنيين الثالث والسادس اليجري 

. 70ص , 1ج, م 1987, القاىرة , الميالدي 
أبو الحسن عز الدين عمي بن محمد بن عبد الكريم , ابن األثير (3)

 العممية, الكتب دار ,3 ط الكامل في التاريخ,, (م1232/ىـ630ت)الشيباني
 . 169 ص,8ج, م1998 لبنان, -بيروت

 . 235ص , 8ج, الكامل , ابن األثير  (4)
 ,2ج, م1970, بغداد, الدولة الحمدانية في الموصل وحمب, فيصل, السامر (5)

. 156ص
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البغدادي, .يقع في أرمينية ويعرف اليوم بفرتبرت بين آمد وممطية : حصن زياد (6)
مراصد االطالع عمى أسماء , (م1390/ىـ793ت)صفي الدين عبد المؤمن 

, دار أحياء الكتب العربية, 1ط, عمي محمد البجاوي: تحقيق, األمكنة والبقاع
. 407ص, 1ج, م1954

 . 75ص , 1ج, المسممون, سميمان  (7)
 , 2ج, الدولة الحمدانية ,  ؛ السامر81ص , 1ج, المسممون, سميمان  (8)

. 155-154ص
. 81ص , 1ج, المسممون, سميمان  (9)
 ىـ458ت) سعيد بن يحيى,  ؛ األنطاكي357ص, 8ج, الكامل , ابن األثير (10)

    وصنع حققو أوتيخا, تاريخ بصمة المعروف األنطاكي تاريخ ,(م1066/
 7ج, م 1990 لبنان, طرابمس, برس, جروس تدمري, السالم عبد عمر فيارسو

  .2ص , 
بينيا وبين خالط موضع , مدينة مشيورة من مدن أرمينية قديمة البناء: أرزن (*)

فاذا , يسمع صوتو من بعيد, بو عين يفور الماء منيا فورانًا شديداً , يسمى جمن
, وبيا عين الفرات وىي عين مباركة مشيورة, دنا الحيوان منيا يموت في الحال

زكريا , القزويني. زعموا ان من اغتسل بمائيا في الربيع يأمن من أمراض السنة
دار , آثار البالد وأخبار العباد, (م1160/ىـ555ت )بن محمد بن محمود 

. 202ص, 1ج, ت.د, بيروت, صادر
, 1ج,المسممون, ؛ سميمان156-155ص, 2ج, الدولة الحمدانية, السامر (11)

. 87-81ص
تكممة تاريخ الطبري, , (م 1127/ ىـ521ت  )محمد بن عبد الممك , اليمداني (12)

 . 372ص, م  1959 , بيروت , لبنان , 1البرت يوسف كنعان ,ط: تحقيق
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 . 102ص, 16مج , تاريخ اإلسالم , الذىبي  (13)
 . 142ص, 1ج, سامي الدىان : تحقيق, ديوان أبي فراس , أبو فراس  (14)
 .85ص, 1ج, المسممون, سميمان (15)
فذكر ابن العديم انو درب , أختمف المؤرخون العرب في اسم ذلك الدرب (16)

وذكر اإلنطاكي انو , وذكر ابن ظافر انو يعرف بمقطعة االيفار, الجزرات
أما , يعرف بمقطع االيفار او االظفار والمسمى بدرب الكيكرون بناحية الحدث

ابن العديم , . المتنبي وكان مرافقًا لمحممة فذكر انو عقيو تعرف بمقطعة االثفار
زبدة , (م1261/ىـ660ت)كمال الدين أبو القاسم عمر بن احمد بن ىبة اهلل 

, 1ج, م 1951, دمشق, سامي الدىان: تحقيق, حمب في تاريخ حمب
, أخبار الدول المنقطعة, جمال الدين عمي االسدي,   ؛ ابن ظافر121ص

تاريخ ,  ؛ األنطاكي 221ص, م 1972, القاىرة, أندريو فريو: تحقيق
. 112ص, 1ج, األنطاكي 

 . 121ص , 1ج, زبدة الحمب , ابن العديم  (17)
 ,(م1347/ىـ748ت)الحافظ شمس الدين محمد بن عثمان بن قايمار , الذىبي (18)

مج , م1963, الكويت , صالح الدين منجد : العبر في خبر من غبر , تحقيق
 .114ص , 16

, مدينة بالثغور بين حمب وسمياط قرب الفرات معدودة ضمن العواصم: رعبان (*)
وىي قمعة تحت جبل خربتيا الزلزالة فأعاد سيف الدولة ابا فراس بن حمدان 

. 51ص, 3ج, معجم البمدان, ياقوت الحموي. أعمارىا في سبعة وثالثين يومًا 
 . 139ص , 1ج, ديوان, أبو فراس  (19)
  .122ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (20)
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بناه سيف , وىو من الثغور المعروفة بالجزرية يقع عمى حدود الشام: ثغر الحدث (*)
الدولة بعد ان اسمموه اىميا االمان عن الروم ومنازلة ابن الفقاس اياه وىزمو 

 . 59ص, 1ج, بغية الطمب, ابن العديم. البن الفقاس
 . 145ص , 1ج, ديوان, ابو فراس  (21)
 . 113ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (22)
 . 114-113ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي (23)
 . 114ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي  (24)
 . 145ص , 1ج, المسممون , سميمان  (25)
 . 114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , اإلنطاكي  (26)
 . 127-126ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (27)
 . 114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (28)
 . 266ص , 2ج, العبر , الذىبي  (29)
 . 351ص , 6ج, الكامل , ابن األثير  (30)
 . 114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (31)
 . 114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (32)
 . 115-114ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (33)
, 1ج, زبدة الحمب,  ؛ ابن العديم 116ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي (34)

 129ص
 . 116ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (35)
  .130-129ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (36)
 . 1355ص, 4ج, معجم ما استعجم, البكري. من الثغور الرومية: ىنزيط (*)
 . 315ص, أخبار الدول المنقطعة , ابن ظافر (37)
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 . 153ص, 1ج, المسممون , سميمان  (38)
 . 153ص, 1ج, المسممون , سميمان  (39)
 تجارب األمم وتعاقب ,(م1030/ىـ421ت)مسكويو, ابو عمي احمد بن محمد  (40)

, م 2002, دار الكتب العممية, بيروت  , 1ط, كسرويو حسن: تحقيق, اليمم
 .190ص, 6ج

 . 7ص, 7ج, المنتظم , ابن الجوزي (41)
 . 118ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (42)
 . 118ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (43)
, مسكويو . قدر بعض المؤرخين المسممين عدد جيش نقفور بمائتي ألف رجل  (44)

 ؛ ابن 3,2ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن االثير 193ص, 6ج, تجارب األمم 
 . 133ص, 1ج, زبدة الحمب, العديم 

 . 7ص, 7ج, الكامل , ابن األثير  (45)
 , 198ص, 6ج, تجارب األمم ,  ؛ مسكويو 7ص, 7ج, الكامل, ابن االثير (46)

199 . 
, 1ج, زبدة ,  ؛ ابن العديم122, 121ص, 1ج, تاريخ االنطاكي, االنطاكي (47)

. 141ص
 . 141ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (48)
. 122ص, 1ج, تاريخ , االنطاكي  (49)
  .402ص, تكممة , اليمداني  (50)
, 1ج, تاريخ األنطاكي,  ؛ األنطاكي202ص, 6ج, تجارب األمم , مسكويو  (51)

. 122ص
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, 1ج, تاريخ االنطاكي,  ؛ األنطاكي202ص, 6ج, تجارب االمم , مسكويو (52)
. 122ص

وقدر بعض المؤرخين  . 123-122ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي  (53)
, تكممة, اليمداني . عدد االسرى الذين سباىم نقفور من المصيصة بمائتي ألف

 . 211ص, 6ج, تجارب االمم,  ؛ مسكويو403ص
 . 132ص , 16مج , تاريخ اإلسالم , الذىبي  (54)
ذكر ابن العديم أن وفدًا خرجت من طرسوس الى مصر والعراق لطمب النجدة  (55)

ورقة , 2ج, بغية الطمب , ابن العديم . غير انيم لم يحصوا عمى المساعدة 
278-280 .

, 1ج, تاريخ االنطاكي, االنطاكي. 161ص, 1ج, المسممون , سميمان  (68) (56)
 . 123ص

 . 211ص, 6ج, تجارب االمم , مسكويو  (57)
  .41ص, 2ج, م1955, بيروت, الروم , أسد, رستم  (58)
ىو والي انطاكية ممك حمب دون القمعة وكسر عسكر قرعويو : رشيق النسيمي (*)

وعاد قرعويو ممك حمب , الحاجب وحاصر القمعة فقتل وىو يحاصر القمعة
وممك انطاكية دزبر فكسر قرعويو وانيزم الى حمب وتبعو دزبر فممك البمد 

وسار اليو سيف الدولة وخرج اليو دزبر , وحصره بالقمعة وممكيا وتسمميا منو
فمتقيا عمى نير السبعين فانيزم دزبر واسره سيف الدولة ووزيره ابا عمي 

 . 24ص, 1ج, زبدة الحمب, ابن العديم. االىوازي
 . 148ص, 1ج, زبدة ,  ؛ ابن العديم 125ص, 16مج , تاريخ, الذىبي  (59)
 . 126ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي  (60)
 . 127, 126ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (61)
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 . 127ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , األنطاكي  (62)
, ماريوس , كنار. من ضواحي حمب عمى الطريق الى منبج : وأدى بطنان (63)

 . 3ىامش رقم , 196ص, نخب تاريخة وأدبية 
كانت أنطاكية قد عادت إلى والئيا لسيف الدولة بعد مقتل رشيق النسيمي  (64)

وخميفتو ابن االىوازى في الحرب ضد قرعويو حاجب سيف الدولة وقد عين 
, 1ج, تاريخ, األنطاكي. سيف الدولة وغالمو تقي الدين واليًا عمى أنطاكية

 . 126-124, 123ص
 . 412ص, تكممة ,  ؛ اليمداني 164ص, 1ج, المسممون , سميمان  (65)
 . 164ص, 1ج, المسممون , سميمان  (66)
 المبتدأ وديوان  العبر(م1405/ىـ 808 ت) الرحمن بن محمد عبد ,ابن خمدون (67)

 األكبر, السمطان ذوي من عاصرىم ومن والبربر والعجم العرب أيام في والخبر
 م1999 لبنان, بيروت العربي التراث إحياء دار مصطفى, فرحان تركي :تعميق

. 271ص , 11ج, البداية والنياية , ابن كثير   ؛527ص ,4ج, 
وسوء وضعيم , تكتل ظير من الطبقة العامة بزيادة الفوارق الطبقية: العيارين (68)

وكان ظيورىم في أواخر القرن الثاني , المعاشي وانتشار الفوضى السياسية
, وكانوا في بداية أمرىم عصابات تقوم بنيب وسرقة بيوت األغنياء , لميجرة

فكانت ليم ألقاب منيا المتقدم , وبعد زيادة عددىم أصبح ليم تنظيم خاص
وكان الفتي , وأصبحت ليم مراسيم خاصة عند قبول االعضاء الجدد, واالمير 

توفيق , اليوزبكي. اليكذب واليزني ويحافظ عمى النساء ويرفق بالضعفاء والفقراء
طبع , (ىـ447-132)الوزارة نشأتيا وتطورىا في الدولة العباسية من , سمطان

 . 228-227ص, م 1976, جامعة الموصل
 . 272-271ص  , 11ج, البداية والنياية , ابن كثير  (69)
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 . 272-271ص  , 11ج, البداية والنياية , ابن كثير  (70)
وخاصة في القرن العاشر , منصب عسكري كبير عند البيزنطيين: الدمستق  (71)

حيث كان الدمستق ينوب عن االمبراطور في القيادة العامة لمجيوش , الميالدي
 . 123ص , 2ج, الدولة الحمدانية , السامر. ضد المسممين 

 . 220-210ص, الوزارة , اليوزبكي  (72)
وىي قصبة ديار بكر , مدينة قديمة كانت تعرف باسم نيكرانوسيرت: آمد (73)

بنيت من الحجارة , من االراضي التركية (ديار بكر  )وتعرف اليوم باسم 
تكثر فييا , تقع عمى نير دجمة وتشكل في بنائيا ىالاًل حول دجمة, السوداء

ويشير أبن , وتكثر فيعا الشعاب والوديان, العيون والينابيع واالبار والبساتين
, ابن حوقل . حوقل الى أىمية تحصيناتيا في الدفاع عن المدينة بشكل عام

 . 57-56ص, 1ج, معجم البمدان ,  ؛ ياقوت201ص, صورة األرض
 326ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير211ص, تكممة تاريخ الطبري, اليمذاني (74)

 . 528ص, 4م, العبر,  ؛ ابن خمدون273ص, 11ج, البداية, ؛ ابن كثير
 . 13ص, 1ج, تاريخ,  ؛ ابن الوردي312ص, 2ج, تجارب األمم, مسكويو (75)
 . 133ص, 2ج, تاريخ , الرىاوي (76)
. 312ص, 2ج, تجارب األمم, مسكويو (77)
, بيروت, األباتي بطرس فيد: تحقيق, تاريخ االزمنة, أسطفان, الدوييي (78)

. 68ص, م1976
 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن االثير211ص, تكممة تاريخ الطبري, اليمذاني (79)

/ ىـ 654ت)التركي  قزاوغمي يوسف بن شمس الدين ,؛ سبط ابن الجوزي
 أصولو وقابل وراجعو ببشره عنى تاريخ األعيان, في الزمان مرآة,(م1256
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 ؛ ابن 177ص, م1968 أنقرة, التاريخية, الجمعية سويم, عمي:عميو وعمق
 . 273ص, 11ج, البداية والنياية, كثير

. 273ص, 11ج, البداية والنياية, ابن كثير (80)
ابو الفرج غريغوديوس ,  ؛ ابن العبري312ص, 2ج, تجارب األمم , مسكويو (81)

: تحقيق, تاريخ الدول السرياني , (م1286/ىـ685ت)بن ىارون الممطي 
 ؛ 67ص, م1952بحث منشور في مجمة المشرق سنة , إسحاق ارممة 

 ؛ سبط ابن 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير211ص, تكممة, اليمذاني
 ؛ ابن 453ص, 1ج, تكممة,  ؛ أبو الفداء177ص, مرآة الزمان, الجوزي
زين الدين عمر بن مظفر ,  ؛ ابن الوردي169ص, تاريخ, العبري

 ؛ 413ص, 1ج, م1960, النجف, تاريخ ابن الوردي, (م1348/ىـ740ت)
 . 528ص, 4م, العبر, ابن خمدون

 . 211ص, تكممة تاريخ الطبري, اليمذاني (82)
 . 177ص, مرآة , سبط أبن الجوزي (83)
 . 72ص, المختار, الصابئ (84)
 . 177ص, مرآة, سبط أبن الجوزي (85)

(86) Matthieu, d , Eessa  in R.H.C. D. Arm, ,Vol.1, pp. 7-8 . 
  .56ص, 1ج, معجم البمدان , ياقوت الحموي (87)
 ؛ 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير312ص, 2ج, تجارب األمم, مسكويو (88)

 . 177ص, مرآة, سبط ابن الجوزي
 ؛ 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (89)

, البداية والنياية,  ؛ ابن كثير169ص, تاريخ مختصر الدول, ابن العبري
  .528ص, 4مج, العبر,  ؛ ابن خمدون273ص, 11ج
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 ؛ 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن األثير312ص, 2ج, تجارب األمم, مسكويو (90)
 . 68ص, تاريخ األزمنة,  ؛ الدوييي528ص, 4م, العبر, ابن خمدون

(91) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8. 
(92) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8. 

 ؛ ابن 149ص, تاريخ,  ؛ االنطاكي312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (93)
 ؛ 528ص, 4م, العبر,  ؛ ابن خمدون273ص, 11ج, البداية والنياية, كثير

 . 177ص, مرآة الزمان,  ؛ سبط ابن الجوزي68ص, تاريخ االزمنة, الدوييي
(94) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8. 

 . 336ص, 7ج, الكامل,  ؛ ابن االثير312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (95)
  .73-72ص, المختار, الصابئ (96)
. 73ص, المختار, الصابئ. نائب الدمستق في قيادة الجيش: ابن البمنطس (*)
وعددىم في , قائد عسكري روماني يتولى قيادة عشرة آالف رجل: البطريق (97)

, ستة منيم تحت امرة االمبراطور, االمبراطورية البيزنطية اثنا عشر بطريقاً 
ويعرف كبير البطارقة باسم , وستة يتم توزيعيم مع جندىم في كور االمبراطورية

, مفاتيح العموم, ابو عبداهلل محمد سبن احمد بن يوسف , الخوارزمي. الدمستق
 ؛ ابن 158ص, م1993, بيروت, دار الفكر المبناني, نيى النجار: تحقيق
. 320ص, 7ج, الكامل, االثير

والزوير زعيم القوم وآمرىم وبأيديو , يقال ىذا زوير القوم أي رئيسيم: الزواورة (98)
, 4ج, لسان العرب, ابن منظور. رجال ال ىوادة بينيم يسوقون لمموت

ولعل الزواورة ىم وجياء الدولة البيزنطية وأسيادىم وأصحاب  , 338-333ص
. الرأي والمشورة الذين كانوا برفقة الدمستق 
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ولو مكانة ومركز , وىو الشخص المسؤول في مجتمعو, مفردىا ارخن: االراخنة (99)
ومع أنو لم يحصل عمى أي رتبة كنسية اال أن لو , سياسي واجتماعي وعممي

لدرجة أن أىميتو يمكن ان , دراية في االمور الكنسية والالىوت والكتاب المقدس
ولذلك كان يعتمد عميو في , توصمو الى مرتبة بطريرك ولكن من غير تتويج

مقالة في نادي الفكر . تقديم المشورة والنصح الصحاب الرتب العسكرية والدنية
. العربي

الرجل الشريف ذو مكانة اجتماعية رفيعة بمغة أىل , مفردىا طرخان: الطراخنة (100)
ابن . ويأتي تحت أمرة البطريق ويتولى قيادة خمسة االف رجل, خرسان
 لسان ,(م 1311/ ىـ 711ت  )أبو الفضل جمال الدين محمد  منظور

عبداهلل عمي الكبير واخرون , مطبعة دار المعارف , القاىرة , : العرب, تح 
ت )ابو عبداهلل محمد سبن احمد بن يوسف   ؛ الخوارزمي38ص, 3ج, ت.د

, دار الفكر المبناني, نيى النجار: تحقيق, مفاتيح العموم, (م997/ىـ 387
 . 153-152ص, م 1993, بيروت

 . 73ص, المختار, الصابئ (101)
 . 330ص, 7ج, الكامل, ؛ ابن االثير151ص, تاريخ االنطاكي, االنطاكي  (102)
, تاريخ االنطاكي,  ؛ االنطاكي312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (103)

 . 149ص
 . 74ص, المختار,  ؛ الصابئ149ص, تاريخ االنطاكي, االنطاكي (104)
 . 74ص, المختار, الصابئ  (105)
  .74ص, المختار, الصابئ (106)
 . 74ص, المختار, الصابئ (107)
 . 211ص, تكممة,  ؛ اليمذاني67ص, تاريخ الزمان, ابن العبري (108)
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 . 177ص, مرآة,  ؛ سبط ابن الجوزي211ص, تكممة, اليمذاني (109)
 . 74ص, المختار, الصابئ (110)
. 177ص, مرآة ,  ؛ سبط ابن الجوزي314ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (111)

(112) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.p.1 
(113) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
(114) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
(115) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
(116) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 

, تاريخ الزمان,  ؛ ابن العبري313-312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (117)
 . 67ص

 ؛ 177ص, مرآة,  ؛ سبط ابن الجوزي312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (118)
 . 67ص, تاريخ, ابن العبري

 ؛ ابن 211ص, تكممة,  ؛ اليمذاني312ص, 2ج, تجارب االمم, مسكويو (119)
,  ؛ سبط ابن الجوزي169ص, تاريخ,  ؛ ابن العبري67ص, تاريخ, العبري
 . 177ص, مرآة

 ؛ ابن 169ص, تاريخ,  ؛ ابن العبري149ص, تاريخ االنطاكي, االنطاكي  (120)
 ؛ 528ص, 4م, العبر,  ؛ ابن خمدون336ص, 7ج, الكامل, االثير

. 68ص, تاريخ, الدوييي
(121) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
(122) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 

 . 149-148ص, تاريخ االنطاكي, األنطاكي  (123)
(124) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
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(125) Matthieu d, Edessa in R.H.C-D. Arm, Vol.1, p.8 
 . 165ص, 1ج, المسممون, سميمان  (126)
 . 157-156ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (127)
كان اإلمبراطور نقفور قد رفض سداد الجزية لمممك البمغاري وفقًا التفاقية سنة  (128)

اذ أن نقفور اعتبر اإلمبراطورية في مرتبة أعمى بعد االنتصارات التي , م927
وقد أغرى نقفور الروس , أحرزىا عمى المسممين في كريت وقبرص وقيميقيا

, سميمان .لمياجمة البمغار من الخمف حتى تم القضاء عمى التيديد البمغاري
 .156ص, 1ج, المسممون

 . 131-130ص, 1ج, تاريخ , األنطاكي  (129)
 . 131ص, 1ج, تاريخ, األنطاكي  (130)
 . 131-130ص , 1ج, تاريخ , األنطاكي  (131)
 . 131ص, 1ج, تاريخ, األنطاكي  (132)
 . 166ص  , 1ج, المسممون , سميمان  (133)
 . 161-160ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (134)
 . 134-133ص, 1ج, تاريخ ,  اإلنطاكي  (135)
 . 162ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (136)
 . 37-36ص , 7ج, الكامل , ابن االثير  (137)
 . 163ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (138)
 . 134ص , 1ج, تاريخ , االنطاكي  (139)
, جوسيو, حمص: البالد الداخمة في ىذه اليدنة باإلضافة الى حمب ىي (140)

معرة , جبل السماق, معرة النعمان, أفامية, كفر طاب, شيزر, حماه, سممية
المرج الذي , برصايا, كيمار, باسوفان, ارحاب, االثارب, قنسرين, مصرين
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ويميل حد البالد إلى الشرق حتى تل حامد والى يمين , ىو قريب من اعزار
 . 165-163ص , 1ج, زبدة, ابن العديم. الساجور الى أن يختمط بالفرات

 . 169-163ص , 1ج, زبدة, ابن العديم  (141)
 . 168ص , 1ج, المسممون , سميمان  (142)
 . 169ص , 1ج, زبدة , ابن العديم  (143)
 . 90-87ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (144)
 . 420ص, تكممة , اليمداني  (145)
 ىـ555ت) القيم محمد بن عمي بن أسد بن ابو يعمى حمزة ,ابن القالنسي (146)

 حسان, دار ,1 ط زكار, سييل:تحقيق دمشق, ذيل تاريخ  ,(م1160/
. 27ص, ذيل ,م1983 دمشق,

 . 28-27ص, ذيل, ابن ألقالنسي  (147)
  .157ص, 1ج, تاريخ األنطاكي , األنطاكي (148)
وىذا , ومقابرىم من خارجو, سمي بذلك الن محال الييود من داخمو: باب الييود (*)

ويخرج منيما , وكان عميو بابان, الباب غيره السمطان الممك الظاىر رحمو اهلل
فيدمو وجعل عميو أربعة ابواب كل , الى باشورة يخرج منيا إلى ظاىر المدينة

يسمك من احدى الدركاتين الى االخرى في قبو عظيم , بابين بدركاة عمى حدة
. وسمي الباب بباب النصر, وجعل عميو ابراجًا عالية محكمة البناء, محكم البناء
 . 6ص, 1ج, بغية الطمب, ابن العديم

, 1ج, زبدة, ؛ ابن العديم163ص, 1ج, تاريخ اإلنطاكي, األنطاكي (149)
. 174-173ص

-28ص, ذيل,  ؛ ابن ألقالنسي 163ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , اإلنطاكي (150)
29 . 
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 . 164ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , اإلنطاكي (151)
. 29ص, ذيل, ابن ألقالنسي (152)
 . 29ص, ذيل, ابن القالنسي (153)
. 18ورقة , أخبار,  ؛ ابن ظافر29ص, ذيل, ابن القالنسي (154)
ذيل كتاب , (م1095/ىـ488ت)الروذراوي , أبو شجاع محمد بن الحسين  (155)

 210ص, م1916, القاىرة , آمدروز : األمم , تصحيح  تجارب
-185ص, 1ج, زبدة ,  ؛ ابن العديم 34-33ص, ذيل, ابن القالنسي  (156)

186 . 
 . 175ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي (157)
 . 210-209ص , 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي (158)
  .248-245ص, 2ج , 215-211ص, 1ج, تاريخ االنطاكي , االنطاكي (159)
وىي معركة حدثت عمى نير االردن بين التحالف العربي المكون من : االقحوانة (*)

مك بقيادة 1029/ىـ420الكمبيين والطائيين والكالبيين وبين الفاطميين سنة 
انتصر فييا انوشتكين عمى صالح وحمفائو فقتل صالح , انوشتكين الدزيرى

فدخل الدزيرى الى دمشق واحتل , وابنو االصغر ونجا ولده االكبر شبل الدولة
, ابن االثير. فمسطين وىرب حسان بن المكفرج الطائي الى البيزنطيين

موقف امراء العرب في الشام ,  ؛ أمينة البيطار231ص, 09ج, الكامل
, م1980, دمشق, والعراق من الفاطميين حتى أواخر القرن الخامس اليجري

 . 258ص
  .231ص, 9ج, الكامل, ابن االثير  (160)
حصن بين أنطاكية والثغور وىو : قيبار , 237ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (161)

 . 211ص, 4ج, معجم البمدان , ياقوت الحموي . حصن منيع ومشيور
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  .237ص, 1ج, زبدة, ابن العديم . حاكم مقاطعة : قطبان  (162)
  .237ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (163)
ياقوت . حصن تابع لحمب بين أنطاكية والثغور وىو حصن منيع ومشيور: قيبار (*)

  .211ص, 4ج, معجم البمدان, الحموي
 . 237ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (164)
 .75ص, ذيل, ابن القالنسي (165)
  .237ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (166)
  .237ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (167)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (168)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (169)
  .238ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (170)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (171)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (172)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (173)
  .278ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (174)
  .238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (175)
وىو يقع في , حي مشيور ما يزال يعرف بيذا االسم في حمب: حي الجموم (176)

, 1ج, زبدة , ابن العديم. القسم الغربي من حمب في جنوب باب أنطاكية
. 238ص

  .238ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (177)
وتولى بعده أرمانوس , م 1024/ىـ415وكان قبمو باسيل الذي ىمك في سنة  (178)

  .239-238ص, 1ج, زبدة , ابن العديم . 
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  .239ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (179)
  .239ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (180)
  .239ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (181)
, من احدى بنات قسطنطين (رومانوس  )أو  (أرمانوس  )تزوج البطريق  (182)

التي كانت ليا صالتيا مع ثمال بن صالح بن  ((تدورا  ))والغالب ىي 
  .239ص, 1ج, زبدة, ابن العديم. مرداس ثالث أمراء الدولة المرداسية

  .239ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (183)
 حاشية ؛ ابن 75ص, ذيل,  ؛ ابن القالنسي239ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (184)

  .231ص, 9ج, الكامل, االثير
  .240ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (185)
, 1ج, ابن العديم زبدة. قوم من أرمينية وليم مدينة بأسميم : االبخاز (186)

, (م957/ ىـ346ت)؛ االصطخري, أبو اسحق ابراىيم بن محمد 240ص
, م1061, القاىرة, محمد جابر عبد العان: تحقيق  المسالك والممالك ,

  .191ص
وأما المدينة تسمى اثل سميت بأسم النير , اسم ليذا الجنس من الناس: الخزر (187)

  .191ص, المسالك ,االصطخري. الذي يجري الييا الى بحر الخزر
, واىم طائفة من االتراك انقطعوا عن بالدىم فصاروا فيما بين الخوز والروم (188)

, 1ج, زبدة,  ؛ ابن العديم10ص, المسالك, االصطخري. يقال ليم البجناكية 
 . 240ص

  .240ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (189)
ىو ىضبة في الشمال الغربي تشرف عمى عزاز تابعة ليا في : جبل برصايا (*)

  .240ص, 1ج, زبدة , ابن العديم. موضع بعيد عن الماء
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  .240ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (190)
  .241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (191)
 .241ص, 1ج, زبدة ,  ؛ ابن العديم 250ص, تاريخ, يحيى بن سعيد  (192)
  .241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (193)
  .241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (194)
  .404ص, 9ج, الكامل ,  ؛ ابن االثير242ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (195)
 ؛ ابن 241ص, 1ج, زبدة,  ؛ ابن العديم404ص, 9ج, الكامل, ابن االثير (196)

 . حاشية 75ص, ذيل, القالنسي
 . 241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (197)
 .405ص, 9ج, الكامل,  ؛ ابن االثير242ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (198)
 . 404ص, 9ج, الكامل, ابن االثير  (199)
  .405ص, 9ج, الكامل,  ؛ ابن االثير242ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (200)
  .243ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (201)
  .404ص, 9ج, الكامل,  ؛ ابن االثير 242ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (202)
, حاشية ابن العديم, موضع القثاء وىو نوع من الفاكية يشبو الخيار: المقثأة  (203)

  .241ص, 1ج, زبدة
  .241ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (204)
 .آلة حربية تستعمل لرمي الحجر والنيران عمى األعداء وىي يونانية: المنجنيق (205)
 .الة حربية تستعمل لرمي الحجارة : العردات (206)
 .جمع ترس وىي صفيحة من الفوالذ تحمل لموقاية من السيف : التراس (207)
  .243ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (208)
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احتجز شبل الدولة نصر رسول امبراطور بيزنطة لضمان عودة رسول شبل  (209)
, يحيى بن سعيد . الدولة أرمانوس ومعرفة رأيو في اليدنة وحسن الجوار

  .254ص, تاريخ
  .245ص, 1ج, زبدة, ابن العديم (210)
. حصن تابع لحمب بين أنطاكية والثغور وىو حصن منيع مشيور : قيبار (211)

  .211ص, 4ج, معجم البمدان , ياقوت الحموي
مدينة أسالمية كثيرة الخيرات يتمون منيا أىل الحصون االسالمية : رفنيو (212)

فقصدىا قطبان أنطاكية ليمنع الجيوش , الحبوب ليتقون بيا عمى قتال الروم
فيجم عمى المدينة وفتح أبراجيا ثم , االسالمية من التمون من ىذه المدينة

ىدميا وعددىا ستة أبراج وسكانيا يزيد عن  عشرة اآلف إنسان من المسممين 
  .257ص, تاريخ , يحيى بن سعيد. 

, زبدة, ابن العديم. حصن قوي يحتمي بو المسممون عند ىجوم الروم: المنيقة (213)
  .246ص, 1ج

  .260ص, تاريخ, يحيى بن سعيد  (214)
  .247ص, 1ج, زبدة , ابن العديم  (215)
  .247ص, 1ج, زبدة , ابن العديم (216)
  .247ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (217)
  .404ص, 9ج, الكامل, ابن االثير  (218)
  .247ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (219)
  .164ص, 1ج, زبدة, ابن العديم  (220)
 ؛ ابن 60ص , 10ج, الكامل ,  ؛ ابن االثير 106ص, ذيل, ابن القالنسي  (221)

 . 14ص , 2ج, زبدة , العديم 
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 . 60ص , 10ج, الكامل , ابن االثير  (222)
 . 100ص , 10ج, الكامل , ابن االثير  (223)
 . 15ص , 2ج, زبدة , ابن العديم  (224)
. 15ص , 2ج, زبدة , ابن العديم  (225)
 . 65ص, 10ج, الكامل , ابن االثير  (226)
 . 66ص , 10ج, الكامل , ابن االثير  (227)
  .29ص , 2ج, زبدة , ابن العديم  (228)
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 االقتصادية والطائفية واحلزبية تالتأثريا
 1975-1970 يف األوضاع الداخلية اللبنانية  

 مطد صابر رجب                                                   . د. م. أ
 ن

 قدم التاريخ/ كليظ اآلداب/ جامطظ تكريت

 
 بخصائص عديدة ميزتو عف بقية البمداف 1920تميز لبناف منذ تأسيسو عاـ 

العربية ، فموقعو الجغرافي جعؿ منو طريقًا مفضاًل مف قبؿ الغرب لممرور نحو 
الداخؿ العربي ، كما أسيـ ىذا الموقع بتميزه عف جيرانو مف الناحية التجارية 

. واالقتصادية، إذ شيد لبناف مؤشرات التحوؿ الصناعي في المنطقة 
اختمؼ لبناف عف بقية البمداف العربية وال سيما عمى مستوى التركيب 

وبالتالي السياسي فمف خالؿ تشكيمو كاف ممجأ لعدد مف – الطائفي – االجتماعي 
وشكؿ .الطوائؼ الدينية ، مما اضطره دومًا إلى ممارستو تجربة العيش المشترؾ 

التنوع الديني في المجتمع المبناني مصدرًا لمتمايز والخصوصيات فاثر ىذا عمى طبيعة 
. نظامو السياسي فيما بعد 

تواصؿ ىذا التأثير ليس فقط خالؿ مدة االنتداب الفرنسي  
بؿ حتى بعد االستقالؿ ، إذ نظمت الحياة السياسية فيو عمى  ( 1943 – 1920) 

 والذي وضع كاتفاؽ ضمني بيف الوجياء السياسييف لمػتوازف 1943أساس ميثاؽ عاـ 
رئيس الجميورية ، رئيس الوزراء ، رئيس  )لمرئاسات الثالث - الطائػفي– السياسي 

 . (مجمس النواب 
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والذي عد  (1976-1970)شيدت انتخاب الرئيس المبناني سميماف فرنجية
انتخابو انتصارًا لمحرية والديمقراطية في لبناف مف خالؿ التغييرات التي أجراىا في 

في الوقت ذاتو انعكست تمؾ التغييرات . اإلدارة الحكومية وفي المؤسسات العسكرية 
عمى األوضاع الداخمية التي لـ يعرفيا لبناف مف قبؿ ، ومف أىميا بروز التبعية 

السياسية لمؤسسات المجتمع المدني ال سيما األحزاب السياسية واالتحادات العمالية 
وطالب الجامعات كما انعكس ىذا التغيير عمى المؤسسات العسكرية إذ ترؾ أثرا سمبيًا 
عمى معنويات الجيش وعمى فاعمية أجيزتيا االستخبارية في الوقت ذاتو اتساع قاعدة 
الوجود الفمسطيني في لبناف مما جعؿ الصراع واضحًا بيف طوائؼ المجتمع المبناني 

. حوؿ ىذا الوجود 
:  أوضاع لثنان االقتصادٌح وانعكاساتها على األوضاع الداخلٍح

 سميماف فرنجية إثناء أدائو القسـ في الثالث والعشريف مف أيموؿ الرئيسأكد 
. ، احترامو لممواثيؽ الدولية، ووفيا اللتزامات لبناف تجاه جامعة الدوؿ العربية1970

الذي تجعمو قويا بتعاونو مع الدوؿ الصديقة والسيما البالد العربية عمى أساس ))
 .(1)((االحتراـ المتبادؿ

اتجو تفكير الرئيس سميماف فرنجية باف يبدأ عيده بمحاوالت اصالحيو مف 
خالؿ التغيير نحو األفضؿ بالطرؽ المنيجية والعممية والتخطيط في كافة 

. (4) بتشكيؿ الوزارة(3)، مف ىذا المبدأ انطمؽ عيده بتكميؼ صائب سالـ(2)المجاالت
التي ضمت مجموعة مف الشباب ذوي االختصاصات والكفاءات حتى أطمؽ عمييا 

. (5)(حكومة الشباب )تسمية
أكد البياف الوزاري أماـ مجمس النواب عمى التخطيط المتكامؿ لممستقبؿ 
المبناني وتحسيف المستوى ألمعاشي لممواطنيف وتوسيع القاعدة االقتصادية وتوفير 

. (6)الخدمات االجتماعية والصحية ومراجعة برامج التربيػة والتعميـ
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 إلى إجراء 1970أقدـ الرئيس سميماف فرنجية يوـ الثامف مف كانوف األوؿ 
عممية إقصاء واسعة في صفوؼ ضباط الجيش المحسوبيف عمى عيدي الرئيسيف فؤاد 

وفي مقدمتيـ رئيس المكتب  (1970-1964)وشارؿ حمو (1964-1958)شياب
، الذي اتيمو رئيس الوزراء صائب سالـ بوضع أجيزة تنصت (7)الثاني غابي لحود

. (8)عمى خطوط الياتؼ
وتـ اعتقاؿ بعض ضباط المكتب الثاني ومف ثـ حوكموا بتيـ مختمفة، شممت 

المس بالحريات العامة وانتياؾ القوانيف العسكرية وتبذير األمواؿ العائدة إلى 
فانعكس ىذا األمر سمبا عمى أوضاع الجيش بصورة . (9)المؤسسات العسكرية

. عامة،وعمى فاعمية األجيزة األمنية والمخابرات بصورة خاصة
ميما تكف إجراءات رئيس الجميورية، إذ بدا عجز أعضاء الحكومة واضحا 

ولكف بدرجات متفاوتة عف وضع السياسة اإلصالحية موضع التنفيذ، فجاءت 
 وزير التربية والتعميـ غساف تويني اثر خالؼ بينو مف جية وبيف رئيس (10)استقالة

الجميورية ورئيس الوزراء مف جية ثانية حوؿ إطالقو سياسة تربوية جديدة مف خالؿ 
لغاء االمتحاف المركزي فضاًل عف إلغاء معادلة الشيادات  (البكالوريا)تعديؿ المناىج وا 

السورية والمصرية بالشيادة المبنانية الذي جوبو ذلؾ باالحتجاجات واالضطرابات مف 
ثـ تبعو باالستقالة وزير الصحة  إميؿ بيطار الذي اصطدـ مع . (11)لدف الطمبة

بعدما رفضت .(12)محتكري استيراد األدوية ولـ يستطع وضع حٍد ليذا االحتكار
الحكومة تبني مشروع قرار كاف قد قدمو يقضي بسحب تراخيص استيراد األدوية مف 

إما وزير المالية الياس . (13)أصحاب المستودعات التي تحجب األدوية عف السوؽ
سابا، قد عانى مف خيبة أمؿ كبيرة عندما اصطدمت محاولتو ىو أيضا إصالح النظاـ 

. (14)الضريبي بمعارضو قوية، قادىا رجاؿ اإلعماؿ وأصحاب المصالح التجارية

 
 

   

 

 االقتصاديظ والطائفيظوالحزبيظ تالتأثيرا 
 في األوضاع الداخليظ اللبنانيظ

 مطد صابر رجب                                                   . د. م. أ
  2012حزيران        (11)الطـــدد    

  355 

 

 جملة آداب الفراهيدي

أماـ كؿ ىذا دعا الرئيس سميماف فرنجية إلى الصمود إماـ التحوالت 
والصراعات الداخمية والخارجية العربية والدولية مف إف تمقى بثقميا وانعكاساتيا السمبية 

. (15)عمى الوضع الداخمي المبناني
كانت اآلراء والتحميالت التي تناولت أوضاع لبناف االقتصادية خالؿ حقبة 

فيناؾ مف يؤكد تمتع لبناف بنمو اقتصادي جيد، وبوضع . السبعينات متباينة ومختمفة
مالي سميـ في النظاـ المالي العالمي وبنسبة تضخـ منخفضة شممت معظـ مدة 

النصؼ األوؿ مف السبعينات وبنسبة بطالة منخفضة وخدمات جيدة وبنظاـ خدمات 
تعميمية متطورة لذا انعكس ىذا األمر ايجابيًا عمى استقرار األوضاع السياسية في 

في الوقت ذاتو ىناؾ اتفاؽ عمى اف التنمية االقتصادية .(16)البالد خالؿ ىذه المدة 
. (17)كانت غير كافية وغير متوازنة وكاف ليا انعكاسات وتأثيرات سمبية عمى المجتمع

اعتمد االقتصاد المبناني عمى خمسة أعمدة رئيسة تؤلؼ بمجموعيا التكامؿ 
االقتصادي المبناني بحيث إذا أصيب احدىا بصدع أو خمؿ اثر عمى اآلخر وىددُه 

وىذِه األعمدة ىي التجارة والزراعة والصناعة والسياحة وقطاع . (18)بالتوقؼ والتعطيؿ
. المصارؼ

 التجارج: أوال 
ُعرَؼ لبناف منذ القدـ بنشاطو التجاري الممتد إلى أكثر بمداف البحر المتوسط، 

كحمقة وصؿ تجارية بيف المشرؽ والمغرب بغية المتاجرة والكسب إذ جعؿ العامؿ 
. الجغرافي مف لبناف ممرًا بيف القارات وبيف الدوؿ المنتجة لمنفط والدوؿ المستيمكة لوُ 
فالتجارة بجميع فروعيا األساس االقتصادي لمبناف والتي تؤدي دورًا رئيسًا في دعـ 

 .(19)%( 35-30)الدخؿ القومي بنسبة 
الدور المؤثر الذي أدتو التجارة في الحياة االقتصادية لمبناف كانت لو 

انعكاسات ميمة، نالحظ مف بينيا االنفتاح الكبير عمى السوؽ العالمية والتوجو 
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االقتصادي نحو الخارج مما انعكس بالتالي إلى التبعية المتزايدة أكثر فأكثر لمبمد حياؿ 
السوؽ العالمي وىذا أدى إلى تطور اقتصادي مختمؼ، أي تطور أكثر توازف عمى 

مف الواردات المبنانية تأتي  (%70)الذات وعمى الدخؿ، فضال عف ذلؾ فاف أكثر مف 
كما ىو موضح في الجدوؿ  .(20)مف البالد األوربية في النصؼ األوؿ مف السبعينات

(. 1)رقـ
( 1)جدوؿ رقـ 

 1975-1973قيمة الواردات مف الدوؿ الكبرى لألعواـ 

 الدول
 قيمة الواردات بماليين الدوالرات

 المجموع 1975 1974 1973
 75 38 24 13 الواليات المتحدة

 49 18 18 13 فرنسا
 44 16 17 11 ألمانيا الغربية

 52 22 19 11 ايطاليا
 36 15 12 9 بريطانيا
 256 109 90 57 المجموع

كاف المنيج السياسي الذي اتبعو لبناف بموجب منيج االنفتاح عمى جميع 
البمداف مف خالؿ عقد االتفاقات التجارية مع الدوؿ الغربية عمى السواء، كما كاف 

لمعامؿ التشريعي الذي كرس الحرية التجارية مزياًل القيود عمى التصدير واالستيراد إال 
فيما ندر، وبقَدر ما تقتضيو المحافظة عمى الصناعة الوطنية وحمايتيا، كما شجع 

تشكيؿ الشركات وذلؾ بإعفائيا مف الضرائب في المراحؿ األولى مف تأسيسيا، كما إف 
التسييالت الكثيرة التي تقدميا المصارؼ التجارية مف تسميفات تكوف حافزًا لنمو 
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القطاع التجاري زد عمى ذلؾ قدوـ األمواؿ األجنبية وسرية المصارؼ السارية 
( 21)المفعوؿ، ساعد عمى الحركة التجارية في التوظيفات واالستثمارات

ونتيجة لكؿ ىذا اختير لبناف مف قبؿ مواطني البالد العربية بمدًا لإلقامة 
وأصبح بفضؿ الحرية التي يؤمنيا تشريعيًا حمقة وصؿ ضرورية في شبكة التجارة 

العالمية، وبيذا احتؿ القطاع التجاري فيو المرتبة األولى بيف مختمؼ القطاعات منتجًا 
لمدخؿ وتمكف المبنانيوف سنة بعد أخرى مف جني أرباح مف العمميات التجارية التي 

التي َتُمر في لبناف ( 22 )(الترانزيت)إذ تشكؿ تجارة . ازدادت نسبتيا في الدخؿ الوطني 
 (الترانزيت)خاصة، موردًا مف موارد الدخؿ الوطني، وقد ساعدت عمى نمو تجارة 

عادة التصدير التسييالت المتوافرة في مرافئ بيروت بما في ذلؾ وجود منطقة  وا 
وتجارة إعادة التصدير لألعواـ  (الترانزيت)كمركية حرة، إذ بمغت مجموع تجارة

كماىو موضح في الجدوؿ . مميوف ليرة لبنانية(23 )(4,6 584,07 )1970-1973
(. 2)رقـ

( 2)جدوؿ رقـ 
 تجارة الترانزيت بمالييف الميرات المبنانية  

 تجارة الترانزيت السنة
تجارة أعادة 

 المجموع التصدير

1970 1,272,105 2,731 1,274,836 
1971 2,429,687 3,350 2,433,037 
1972 1,350,430 3,145 1,353,575 
1973 1,345,294 0,842 1,346,136 
 6,407,584 10068 6,397,516 المجموع

 



 
 

   

 

 االقتصاديظ والطائفيظوالحزبيظ تالتأثيرا 
 في األوضاع الداخليظ اللبنانيظ

 مطد صابر رجب                                                   . د. م. أ
  2012حزيران        (11)الطـــدد    

  358 

 

 جملة آداب الفراهيدي

يمكف القوؿ إف السمة البارزة في بنية النظاـ االقتصادي المبناني ىو ميمو نحو 
قطاع التجارة والنجاح الذي حققُو بسبب مبدأ حرية المبادالت مع الخارج 

لغاء قيود الرقابة عمى االستيراد والتصدير اال فيما ندر حماية لمصناعة  وتسييميا،وا 
. الوطنية
الزراعح :  انٍاًا 

تعد الزراعة المرفؽ الثاني في لبناف بعد التجارة، إذ تشكؿ احد أىـ أعمدة 
، إذ يرتبط إنماء البالد االقتصادي (24)القطاعات األساسية في االقتصاد المبناني

واالجتماعي ارتباطًا وثيقُا بإنماء القطاع الزراعي الذي يعّد المورد الوحيد لممواد األولية 
المصنعة غير المستوردة، عمى الرغـ مف السياسة اإلنمائية التي انتيجتيا الحكومة 
المبنانية في بداية السبعينات والتي تيدؼ إلى إنماء وتطوير القطاع الزراعي وزيادة 

حجمو وقيمتو اإلنتاجية انخفضت حصتيا مف إجمالي الناتج المحمي حتى وصمت إلى 
وذلؾ ألسباب عديدة مف بينيا عدـ االىتماـ بمشاريع .(25)1974عاـ  (%9)اقؿ مف 

الري والتي تعد الحجر األساس لزيادة اإلنتاج الزراعي ، ومف بيف ىذه المشاريع 
،إذ واجيت الحكومة صعوبات (26)مشروع ري سيؿ البقاع واستغالؿ نير الميطاني

دارية حالت دوف تنفيذ ىذا المشروع ومف أىـ اإلخفاقات ىي ،وعقبات فنية ومالية وا 
العديد مف الخبراء األجانب  ،واستخداـ(27)إنفاؽ مالييف الميرات لوضع دراسات لممشروع

ومنحيـ الرواتب مع العمـ إف ىناؾ مف الفنييف والميندسيف المبنانييف الذيف بإمكانيـ 
 .(28)عمؿ ىذه الدراسات

إف صعوبة التسميؼ لدى غالبية المزارعيف لتحويؿ أعماليـ الزراعية عقدت 
األمور وأدت بالتالي إلى انعكاسات سمبية عمى الزراعة السيما إف أصحاب الحيازات 

. (29)الصغيرة لػـ يمقوا االىتماـ الكافي لتمكػينيـ مف االستمرار في استثمار األرض
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مطمع السبعينات كاف لبناف يستورد أكثر مف ثمثي حاجاتو الغذائية األساسية 
ووجد مضطرًا إلخضاع أسعار البيع الداخمية لمستويات األسعار لممنتوجات الغذائية 
والتي تفرضيا سياسة الشركات المتعددة الجنسيات دوف مراعاة مستوى تطور القوى 

المنتجة المحمية لمستوى دخؿ المواطنيف المبنانييف في مقابؿ انحسار الزراعة الغذائية 
التي كانت تشغؿ آالؼ المزارعيف المبنانييف، انطمقت عممية التوجيو نحو األرباح فقط 
مف خالؿ التركيز عمى النشاطات الزراعية التي تستيدؼ التصدير وال يستفيد منيا 
سوى القمة، ومف ىذه النشاطات ىي زراعة الفواكو وتربية الدواجف إذ شكمت نسبة 

-1970مف مجمؿ الصادرات المبنانية خالؿ المدة بيف عامي (65-70%)
1974(30) .

إف غياب البنى التحتية الكافية لخدمة الزراعة وضعؼ الطاقة المحمية قد أديا 
 متميزة بغمبة 1975في النياية النييارىا، وىكذا بدت الزراعة المبنانية مطمع عاـ 

االستثمارات العائمية الصغيرة والتفتت وقصور السياسة الزراعية وطغياف الطابع 
. (31)االحتكاري إلمدادات التجييزات والمواد

استغؿ التجار والمصارؼ وأصحاب اآلالت وموزعي األسمدة ، والتي 
تضافرت جميعًا عمى إجبار المزارعيف عمى مغادرة األرياؼ إلى المدف أو المغادرة 

ففي الوقت الذي كاف في نياية الخمسينات نصؼ سكاف لبناف يعيشوف ، خارج البالد
،حتى وصمت عاـ (33)%(41) شكؿ الريؼ نسبة 1970وبحموؿ عاـ .(32)عمى الزراعة

السيما في جنوب لبناف نتيجة .(34)ممف يعمؿ في ىذا القطاع  (%20)إلى1975
المتواصمة والتي جعمت شروط الحياة والعمؿ غيػر  (اإلسرائيمي)غارات الطيراف 
مف السكاف واجبروا عمى اليجرة  ( % 65-60)إذ نزح منيا حوالي ، محتممة عممياً 
. (35)%(25)أو اليجرة إلى الخارج بنسبة  (%75)لمداخؿ بنسبة 
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 الصناعح:  اللاًا 
تعد الصناعة مف األعمدة الميمة لالقتصاد المبناني لكف الصناعة المبنانية 

فأكثرية . (36)تفتقر إلى أكثرية الصناعات االستخراجية بسبب ندرة الموارد الطبيعية
مؤسسات اإلنتاج في لبناف ىي صناعات تحويمية تبنى أما عمى خطة تصديرية ترتكز 
عمى تمبية حاجات ثابتة ألسواؽ خارجية معينة، وتعمؿ في الغالب داخؿ مناطؽ حرة 

ما عمى إستراتيجية تمبية حاجات األسواؽ الداخمية أوال ومف ثـ تصدير  صناعية وا 
 (.37)الفائض وىذا الذي  يميز الصناعات المبنانية

تبعية االقتصاد المبناني لمرأسماؿ الغربي جعؿ اإلنتاج الصناعي يشكو 
إذ عجز القطاع الصناعي عف مزاحمة السمع األجنبية ، المنافسة األجنبية عمى الدواـ

بسبب زيادة الرسوـ الجمركية عمى المواد األولية التي تستثمر في الصناعة المبنانية، 
وىذا ما دفع وزير المالية الياس سابا، في وزارة صائب سالـ، إلى القياـ بمحاولة 

لحماية الصناعات الوطنية، فأعد مشروعًا صادؽ عميو مجمس الوزراء بتاريخ الخامس 
القاضي بزيادة الرسوـ  (1943)، وىو المرسوـ رقـ (38)1971عشر مف أيموؿ 

الستعماؿ ىذا التوفير . (39)الجمركية عمى السمع الكمالية والمستوردة مف الخارج
. ( 40)لممشاريع اإلنمائية

ردود فعؿ سياسية واقتصادية وزيادة نقمة التجار، وامتنع  أثار ىذا الموضوع
كبار المستورديف عف تسميـ التجار كميات مف السمع التي شمميا المرسوـ وباشروا 

(. 41)برفع األسعار

إذ عدتو انو ييدؼ إلى دعـ ، في المقابؿ رحبت جمعية الصناعييف بالمرسوـ
وتجدر اإلشارة ىنا إلى إف حدة التناقضات قد اشتدت في ظؿ (. 42)االقتصاد المبناني

اإلضراب المفتوح الذي دعت إليو جمعية تجار بيروت في العشريف مف أيموؿ 
بعد اف تفاعمت ىذه القضية بيف األوساط السياسية ومحاولة رئيس الوزراء . (43)1971
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لموصوؿ إلى حؿ لمعالجة االقتصاد المبناني وتعددت االقتراحات مف قبؿ نواب 
. (44)البرلماف بيف الدعوة إلى إلغائو أو الدعوة إلى تعديمِو كمياً 

في ظؿ ىذا الصراع القائـ بيف مختمؼ الفئات السياسية واالقتصادية الداعمة 
والرافضة لممرسوـ كاف مف السيؿ عمى التجار أف يفرضوا ىيمنتيـ وسيطرتيـ في ظؿ 

النظاـ االقتصادي الحر واف يسعوا إلى صيانة مصمحتيـ واحتكاراتيـ عف طريؽ 
ممثميف في مجمس النواب ونتيجة ليذا الضغط رضخت الحكومة بعقد جمسة استثنائية 

 برئاسة رئيس الجميورية سميماف فرنجية 1971لمجمس الوزراء في الثالثيف مف أيموؿ 
. (45)واتخذ قرارًا بإلغاء المرسوـ

واجيت الصناعة المبنانية خالؿ تطورىا بعض العقبات التي أعاقت تقدميا 
وارتفاعيا إلى مستوى الدوؿ المتقدمة صناعيًا ، اف ىذه العوائؽ ىي عدـ وجود سوؽ 

محمي لتصريؼ اإلنتاج إذ اف السوؽ المحمي المبناني يعد صغيرًا بالنسبة إلى 
. (46)الصناعات العديدة الموجودة في لبناف

ىذا مف جانب ومف جانب آخر عدـ توفر المواد الخاـ التي تحتاجيا 
الصناعات التحويمية لذلؾ كاف اعتماد الصناعة المبنانية عمى استيراد المواد الخاـ 

والمواد نصؼ المصنعة وبيذا يتحمؿ الصناعي المبناني عبء شحف المواد الخاـ مف 
، في (47)الخارج مما يحممُو أعباء مالية ضخمة وىذا يؤدي بالتالي زيادة كمفة اإلنتاج

الوقت ذاتِو اف اإلنتاج الوطني لـ يكف قادرًا عمى إرضاء رغبات المواطنيف إال إذا 
تساوى مف حيث الجودة مع السمع األجنبية السيمًا اف تدني جودة بعض السمع 
المبنانية وعدـ اىتماـ بعض الصناعييف في تحسينيا وعدـ وجود فرؽ شاسع في 

. (48)األسعار تجبر المستيمؾ عمى شراء السمع الوطنية
يمكف القوؿ إف ارتباط النظاـ االقتصادي المبناني الحر بشكؿ وثيؽ بالرأسمالية 

الغربية التي عززت التحالؼ بيف البنى االقتصادية والبنى السياسية جعؿ لبناف 
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يتعرض لمشكالت صعبة داخمية أثرت في قطاعو الصناعي،ثـ اف عممية التصنيع في 
لبناف وقضية تطورِه مرتبطاف إلى حد ما بدعـ الدولة المبنانية مف خالؿ برجوازيتو 

 . (49)المسيطرة عمى اإلنتاج الوطني
النمو المحقؽ لـ يتح فعميًا في دفع البالد عمى طريؽ التطور االقتصادي 
الحقيقي، فالتطور ال يقاس فقط بمعدالت النمو أو باالحتياطات المالية بؿ أيضا 

يشمؿ معايير اقتصادية واجتماعية نوعية تتعمؽ السيما بالتغيير االجتماعي وباندماج 
. (50)مختمؼ مكونات المجتمع المبناني المتعدد بالمشاركة الفعمية بفوائدهِ 

 :السٍاحح: راتعاًا 
تعد السياحة مف أعمدة االقتصاد المبناني الميمة، إذ إف طبيعة لبناف 

الجغرافية وما يتمتع بو مف ميزات ومقومات سياحية تقوـ عمى المناظر الطبيعية 
واآلثار التاريخية الميمة والمناخ المعتدؿ مما دفع الدولة المبنانية إلى تنمية القطاع 

، فواكب لبناف التطور السياحي العالمي قدر اإلمكاف حرصًا منُو عمى (51)السياحي
ازدىارىا ونموىا غير أف ىذا النشاط السياحي تعرض أحيانا لخمؿ فتراجع بيف حيف 

وآخر بفعؿ تغيير وتبدؿ الخطط اإلنمائية السياحية تبعًا لتغيير الوزارات 
. (52)والمسؤوليف

سجؿ القطاع السياحي توسعًا خالؿ مطمع السبعينات حتى غدا يشكؿ إحدى 
المكونات األساسية لمنمو االقتصادي، إذ شددت السمطات المختصة عمى جميع 

موظفي األمف العاـ والجمارؾ بوجوب تسييؿ دخوؿ الوافديف وانجاز معامالتيـ بأسرع 
إذ ساعدت ىذه التدابير مف تحسيف الوضع .(53)وقت ممكف واستقباليـ استقبااًل الئقاً 

السياحي فاخذ يرتفع سنة بعد أخرى كونو عنصرًا ميمًا يعتمد عميو السكاف 
. (54)والحكومة
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كاف عدد القادميف إلى ( 1972-1970 )تشير اإلحصاءات انو في األعواـ
. (55)لبناف لمسياحة بتزايد مستمر السيما مف البالد العربية وفي مقدمتيا سوريا

شيدت عائدات الدولة المبنانية مف السياحة ارتفاعًا ممحوظًا عاـ بعد عاـ، 
مميوف ليرة  (610) بمغت عائدات لبناف مف السياحة 1975-1970فبيف عامي 

لبنانية، ويدؿ ىذا بوضوح عمى مدى أىمية القطاع السياحي في لبناف وتأثيره في 
( 3)وكما ىو موضح في الجدوليف رقـ ( 56)تنمية الدخؿ الوطني وزيادة واردات الدولة

( . 4)ورقـ 
( 3)جدوؿ رقـ 

 1972-1970عدد القادميف إلى لبناف لمسياحة لمسنوات 
 الدول األجنبية الدول العربية سوريا السنة
1970 863,8 534,3 288,1 
1971 1,241,6 619,2 396,6 
1972 1,232,9 577,2 471,0 
 1,155,7 1,830,7 3,338,3 المجموع

( 4)جدوؿ رقـ 
 1974-1970عائدات الدولة مف القطاع السياحي بمالييف الميرات المبنانية لمسنوات 

عائدات الدولة من  السنة
 السياحة بماليين الميرات

النسبة المئوية لمساهمة السياحة في 
 الناتج المحمي

1970 81 13,9% 
1971 109 16,8% 
1972 120 15,7% 
1973 111 13,1% 
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1974 189 19,4% 
 %78,9 610 المجموع

كما يساىـ في إدخاؿ العمالت األجنبية إلى البالد في الوقت ذاتو اف ىذا 
القطاع أسيـ في تأميف العمؿ لقسـ مف اليد العاممة وفي تنشيط الحركة التجارية 

. المحمية
ادلصارف اللثنانٍح  : خااساًا 

مف القطاعات الميمة األخرى التي أثرت في اقتصاد لبناف ىو قطاع 
المصارؼ، إذ اف مجموعة التدابير االقتصادية التي أقدمت عمييا الدولة المبنانية مف 
حرية التجارة إلى تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الثقة في مؤسساتو المصرفية، وىذا 
قميميا ودوليًا، فضال عف المستوى الضرائبي  األثر الفاعؿ جعؿ لبناف سوقًا ماليًا وا 
المتدني وغياب التشريع المالي الذي يمغي الرقابة عمى القطاع األجنبي والسرية 

المصرفية التي أدت إلى تشجيع رؤوس األمواؿ األجنبية والعربية الستثمارىا في مجاؿ 
(. 5)وكما ىو موضح في جدوؿ رقـ ( 58)، والودائع المصرفية(57)الخدمات

( 5)جدوؿ رقـ 
 1973 – 1970الودائع بمالييف الميرات لألعواـ 

 األعوام
نوع 
 الودائع

1970 1971 1972 1973 

حساب 
 االدخار

2,385,000 3,118,000 3,909,000 4,532,000 

حساب 
 789,000 680,000 570,000 515,000 الشيكات
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الحسابات 
 الجارية

570,000 671,000 811,000 859,000 

الودائع 
ألجل 
 محدد

146,000 177,000 231,000 207,000 

 6,387,000 5,630,001 4,536,000 3,616,000 المجموع
الجدير بالمالحظة إف التبعية الخارجية لممصارؼ المبنانية تركت آثارًا سمبية 

مصرفًا عاماًل  (74 )1972، بحيث أصبح ىناؾ عاـ (59)عمى تطور البمد االقتصادي
، موزعة ما بيف لبنانية وعربية ومختمطة وأجنبية،غير أف المصارؼ (60)في لبناف

مف مجموع الودائع المصرفية والمقدرة  (%54,1)المختمطة واألجنبية كانت تتقاسـ 
 بمغت موجودات 1973مميار دوالر أمريكي، وفي نياية عاـ  ( 2,5 )بحوالي

مميار ليرة لبنانية لترتفع عاـ  (4,2)المصارؼ المبنانية مف العمالت األجنبية ما قيمتو 
وىذا ما انعكس في الوقت ذاتو عمى صعود . (61)مميار ليرة لبنانية (5,7) إلى1974

(. 6)وكما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ،(62)دور لبناف كمركز مالي  لمشرؽ األوسط
( 6)جدوؿ رقـ 

 1972عدد المصارؼ المبنانية عاـ 
 النسبة المئوية عدد المصارف العاممة في لبنان نوع المصارف

 %37,8 28 المصارف المبنانية
 %8,1 6 المصارف العربية

 %37,8 28 المصارف المختمطة
 %16,3 12 المصارف األجنبية

 %100 74 المجموع
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في الوقت ذاتو كاف االرتفاع الذي شيدتو الودائع المصرفية مف شأنو 
-1970مضاعفة مجموع القروض المحمية المعطاة مف المصارؼ بيف سنتي

1974(63) .
يمكف القوؿ لكؿ ما تقدـ أف الوضع االقتصادي المبناني في النصؼ األوؿ 

مف السبعينات اتسـ بغياب السياسة اإلستراتيجية الحكومية لتنمية النشاطات اإلنتاجية 
كما اف التطور االقتصادي لمعاصمة بيروت وضواحييا اخذ لو ، نحو السوؽ الداخمية

الحصة الكبرى عمى حساب باقي المناطؽ الريفية النائية التي عانت الحرماف ولـ توِؿ 
االىتماـ الكافي وعدـ بذؿ الجيود المطموبة لتجعؿ المساواة معيارًا في توزيع موارد 

لكف ىذه المشكالت لـ تكف عاصية عمى المعالجة ولـ تكف لتصنؼ في . (64)الدولة
. خانة المشكالت غير العادية

استطاع لبناف ذو اإلمكانات والموارد المحدودة أف يحقؽ نموًا اقتصاديًا واف 
ىذا ال يعني إف العوامؿ . (65)يوسع حركة التصدير ويطور الخدمات الصناعية

االقتصادية لـ يكف ليا تأثيرا في العممية السياسية، إف ىذا التأثير كاف موجودًا وفاعاًل 
لكنُو لـ يكف ليبمغ مستواُه مف بحيث يؤدي إلى أزمة سياسية يستحيؿ حميا أو إلى 

، تمؾ العوامؿ زادت مف حدة المشكالت االقتصادية التي كانت (66)النزاع المسمح
. وىذه المشكالت انعكست بالتالي عمى الوضع االجتماعي المبناني. قائمة
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 التىتراخ الطائفٍح يف اجملتمع اللثنانً
 وأ رها على األوضاع الداخلٍح

لبناف أي وطف أو مجتمع يعيش صراعًا اجتماعيا، لكف ذلؾ كاف بأبعاد 
إذ اختمؼ عف بقية بمداف المنطقة السيما عمى مستوى التركيب . (67)وأشكاؿ خاصة بو

االجتماعي، فكاف ممجَأ لعدد مف الطوائؼ الدينية، مما اضطر لبناف دومًا إلى ممارسة 
تجربة العيش المشترؾ، إذ كاف عميو باستمرار أف يدير ىذا التنوع الديني واف يثبت 

. (68 )إرادة ىذا العيش المشترؾ وسط ظروؼ داخمية وخارجية
يمكف تمييز لبناف عف غيره مف البمداف العربية مف ناحيتيف عمى األقؿ،ىما 

وشكؿ التنوع الديني في .(69)غياب ىوية دينية مسيطرة ونظاـ في األساس ديمقراطي
المجتمع المبناني مصدرًا لمتمايز والخصوصيات لمعالقات االجتماعية الموسومة بشدة 

. (70)بطابع االرتباطات الموروثة والخصوصيات الطائفية والقبمية والعشائرية والمناطقية
إذ شكؿ ىذا التفاوت مصدرًا أساسيًا مف مصادر التوترات والمصادمات االجتماعية 

. (71)التي سرعاف ما كانت تبرز بوضوح في مجاالت العالقات فيما بيف الطوائؼ
 (الطوائؼ)التنظيـ االجتماعي المبناني مكونًا مف عدة مستويات اجتماعية 

فالعالقات بينيا قائمة عمى أساس التعايش المشترؾ والقبوؿ بالرضوخ لنظاـ معيف 
. (72)يحدد طبيعتو عالقات الوحدات البنائية فيما بينيا

بدأ النظاـ المبناني في تعزيز االنطباع 1943بعد إعالف االستقالؿ عاـ 
لبعض أشكاؿ التضامف االجتماعي مف خالؿ التوازف الطائفي، لكف في الحقيقة كانت 
األمور أكثر تعقيدًا مما يوحى بو األداء الجيد ظاىرًا لمنظاـ إذ رافقت تكوف التشكيمة 
االجتماعية تحوالت بنيوية عميقة ألقت بثقميا عمى البنى السياسية مما جعميا غير 

. (73)قادرة عمى التكيؼ مع طبيعة ىذِه التحوالت ونتائجيا
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ىذا التعارض بيف البنى السياسية والمتغيرات الجارية عمى صعيد البنى 
االقتصادية واالجتماعية في البالد أدى في النياية إلى زرع بذور صراع داخمي، وىذا 

. (74)الصراع لـ يمبث اف أصبح معمنًا نتيجة الضغوط والتدخالت الخارجية
الطابع االحتكاري المتفاوت لبنى التجارة الخارجية والقطاع المصرفي والسيطرة 
الواضحة لممصالح األجنبية مف خالؿ رأس الماؿ المرتبط مع رأس الماؿ المبناني في 

الميداف المصرفي والمالي والييمنة مف لدف مجموعة محددة مف الشركات وانييار 
الزراعة التقميدية واليجرة الريفية وتزايد أعداد الطبقة العاممة كميا ظاىرات لـ تتوقؼ 

. (75)عف التفاعؿ وانعكست بالتالي عمى شكؿ توزيع الدخؿ في البالد
وعمى الرغـ مف تفاقـ الفوارؽ االجتماعية فاف محاوالت تقديرىا نوعًا وكمًا 

، لكف تـ التوصؿ في النياية إلى وجود عالقة بيف الفجوات (76)بقيت محدودة
. (77)االجتماعية مف جية واالنقسامات الطائفية مف جية أخرى

وِضعت دراسة في النصؼ األوؿ مف السبعينات حوؿ تمركز رأس الماؿ في 
، واعتمدت الدراسة عمى أسماء مؤسسي وأعضاء مجالس إدارة كؿ الشركات (78)لبناف

شركة، وىي التي تسيطر عمى  (207)، إذ كاف عددىا 1973العاممة في لبناف عاـ 
رأس الماؿ الموظؼ في مختمؼ قطاعات النشاطات االقتصادية، كما جرى فرز 

األسماء لموصوؿ إلى عدد التجمعات العائمية الموجودة في ىذه الشركات فتبيف اف 
كانوا يشرفوف كميًا أو جزئيًا عمى خمسيف شركة صناعية . (79)ىناؾ ثالث عشرة عائمة

مف رأسماؿ البنوؾ والشركات  (%30)ويشرفوف أيضا عمى  (%47)يبمغ رأسماليا 
مف الشركات العاممة في ميداف  (%29)مف رأسماؿ الشركات التجارية و (%24)و

ومف بيف ىذِه التجمعات أربعة مسممة وخامسة . مف الشركات العقارية (%14)النقؿ و
أما ما توصمت . (80)إما الثمانية الباقية فكانت كميا مسيحية (مسيحية-مسممة)مختمطة 
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االجتماعية مف جية -إليو الدراسة ىي وجود صمة بيف االنقسامات االقتصادية
. (81)واالنقسامات الطائفية مف جية أخرى

كما اف السيطرة المسيحية عمى تجارة الجممة كانت واضحة ، إذ كاف ىناؾ 
%( 34)مف المؤسسات الناشطة بتجارة الجممة تعود ممكيتيا لمسيحييف تقابؿ  (66%)

يمكف القوؿ اف النمو االقتصادي الذي عرفُو لبناف زاد مف الفوارؽ .(82)لممسمميف
االجتماعية التي عبرت عف نفسيا باختالالت بيف القطاعات المختمفة وداخؿ كؿ 

. قطاع عمى حدة بيف المناطؽ المختمفة
رغـ مف استفادة المسيحييف والمناطؽ المسيحية بصورة عامة أكثر مف استفادة 

المسمميف والمناطؽ اإلسالمية مف النظاـ االقتصادي فالتناقضات االجتماعية بيف 
فمبناف بخدماتِو قد حوؿ الماؿ ))الطوائؼ قد جرى تغذيتيا مف لدف النظاـ االقتصادي، 

كما إف ىناؾ مفيوـ لدى أكثرية الشعب باف قيمة ... إلى العنصر المتحكـ في الحياة
اإلنساف في جيبِو وفي التنفيعات التي يقدميا ألنصاره دوف اإلشارة إلى إف قيمة 

. (83 )((اإلنساف ىو ما يممكُو في رأسوُ 
لى حد كبير بالروابط والصالت والو الءات الموروثة بدءًا  تميزت لبناف دائمًا وا 

إذ تبدو العائمة وليس الفرد مف يشكؿ الوحدة االجتماعية وىي ، مف الصالت العائمية
مف يحدد المركز االجتماعي وأسموب انخراط الفرد اقتصاديًا وسياسيًا في المجتمع، 
فاالنتماء لمعائمة في لبناف يؤدي دورًا ميمًا في حياة الفرد إذ أف ىذا االنتماء يمنح 
الفرد األماف والدعـ كما يتطمب منُو الخضوع غير المشروط لمعائمة بيذا القرار أو 

. (84)ذاؾ
التحتية  تمكف لبناف في النصؼ األوؿ مف السبعينات مف تحقيؽ التجييز لمبنى

األساسية في مختمؼ المناطؽ مثؿ شبكات الكيرباء والطرؽ وبناء المدارس، أدى ىذا 
بالتالي إلى عممية اتصاؿ المناطؽ الريفية بالمدف وتحديدًا بمدينة بيروت فاستقطبت 
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األيدي العاممة وتعززت اليجرة الريفية، إذ اف اليجرة في لبناف ىي العممية التي بيا 
يخفي المجتمع المبناني معدالت البطالة المرتفعة فيو ويتخمص مف الفائض 

إلى عشرة آالؼ مياجر  (1974-1970 )االجتماعي، إذ بمغت اليجرة خالؿ األعواـ
والسيما قطاع التجارة والخدمات الذي . (85)مما انعكس ىذا عمى األوضاع الداخمية

شيد ازدىارًا في ظؿ النظاـ االقتصادي الحر مف خالؿ تقديـ فرص العمؿ ألكثرية 
القادميف الجدد مف األيدي العاممة الريفية الرخيصة مما أدى إلى نشوء تجمعات سكنية 

إذ أحاطت بيروت تجمعات . (86)واسعة في المناطؽ القريبة مف العاصمة بيروت
سكنية يسكنيا الفقراء والعماؿ الذيف وفدوا بسبب انييار الزراعة التقميدية وكذلؾ بسبب 

المستمػرة وقصفيا لمقػرى  (اإلسرائيمية)النزوح الجنوبي الكثيؼ ىػربًا مف االعتػداءات 
تػرافؽ ذلؾ مع تزايد حركة تأسيس المدارس الرسمية والخاصة وتوفرت  .(87)الجنػوبية

. (88)بذلؾ فرص التعميـ
كؿ ىذه التغيرات انعكست عمى العائمة المبنانية وعبرت عف نفسيا بمظاىر 
متنوعة مف بينيا فقداف العائمة الريفية العاممة في القطاع الزراعي وحدتيا بسبب 
اليجرة إلى المدينة فصغر حجميا وتوقفت عف تحقيؽ انتمائيا الذاتي اقتصاديًا 

فتفككت إلى أسر صغيرة الحجـ واستقمت األسرة اقتصاديًا لكنيا استمرت مف الناحية 
. (89)االجتماعية تحافظ عمى روابطيا مع األسر األخرى ضمف ِصالت القربى

إف توفر الشروط الخاصة بالتوظيؼ والعمؿ لمشباب نتيجة التحصيؿ الدراسي 
أتاح لو االستقالؿ عف األىؿ بعد اف كاف ذا طابع عائمي مشترؾ، وقد نجـ عف ىذا 
الوضع اف ىذه الفئات الشابة أصبحت تمتمؾ دخاًل مستقاًل يسمح ليا الحصوؿ عمى 
مسكف مستقؿ عف العائمة قد يكوف خارج مناطؽ سكف األقرباء أو العمؿ بعيدًا عف 

فتكوف مف ذلؾ نسيج اجتماعي متداخؿ ومتنوع، . (90 )مناطؽ االنتماء الجغرافي األساس

 
 

   

 

 االقتصاديظ والطائفيظوالحزبيظ تالتأثيرا 
 في األوضاع الداخليظ اللبنانيظ

 مطد صابر رجب                                                   . د. م. أ
  2012حزيران        (11)الطـــدد    

  371 

 

 جملة آداب الفراهيدي

فاستقالؿ األسرة اقتصاديًا زاد مف عالقاتيا بالغير مف اجؿ المصمحة وليس مف اجؿ 
. الواجبات التي تميز عالقات القربى

، وأصبحت تتمتع (91)حققت األسرة المبنانية تغييرات رئيسة عدلت مف بنيتيا
بتحرر اجتماعي طغى عمى تبعيتيا لمنطؽ االنتماء العشائري وتبعيتيا لحساب 

لكف العائالت الريفية . (92)الشعور باالنتماء لموطف والدولة والوالء لمقانوف والنظاـ العاـ
مما أبقى قسمًا منيا متمسكًا بعاداتو ، لـ تكف قد دخمت بعد ضمف السوؽ الرأسمالية

إذ واجيت الثقافة . وتقاليده وأساليب حياتو المبنية عمى القربى وىذا أمر طبيعي
االجتماعية في الريؼ المبناني أزمة صراع أدت إلى ظاىرة ضآلة التفاعؿ واالنسجاـ 

. (93)بيف الثقافات المختمفة التي عرفيا لبناف في مطمع السبعينات
إف ابرز تجميات ىذه الظاىرة تمثؿ بالعدد المتزايد لمجمعيات والتي ىي شكؿ 

مف أشكاؿ التنظيـ في المجتمع المدني الذي يعمؿ بو الفرد طوعًا وباستقالؿ عف 
، وتسيـ ىذه الجمعيات بالرعاية االجتماعية التي تقوـ عمى مبدأ مساعدة (94)الدولة

األقوى لألضعؼ والغني لمفقير،و تسيـ بمعالجة اآلثار االجتماعية لمبناء االجتماعي 
السائد، ومعالجة االختالالت في المجتمع مف خالؿ معاونة القادريف عمى العمؿ 

. (95)برعاية العاجزيف عنو
كانت الجمعيات الموجودة في لبناف في النصؼ األوؿ مف السبعينات تقوـ 

، ولكي تتمكف الدولة المبنانية مف تقديـ الخدمات (96)بتأدية خدمات بدائية وسطحية
االجتماعية إلى المواطنيف اتجو التفكير إلى إنشاء مؤسسات اجتماعية يوكؿ أمر القياـ 
بيذه الميمة فكانت المؤسسات العامة، ولعجز الدولة عف تقديـ الخدمات دفعة واحدة 
اقبؿ المواطنوف إلى إنشاء بعض المؤسسات االجتماعية لمعاونة المؤسسات العامة 

واىـ المؤسسات . مف جية ومراقبتيا مف جية ثانية فكانت المؤسسات الخاصة
: االجتماعية في لبناف ىي
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مديرية اإلحصاء - مؤسسات اجتماعية عامة مثؿ مصمحة اإلنعاش االجتماعي  -1
 .مجمس اإلسكاف- المركزي

 . مؤسسات اجتماعية خاصة كالجمعيات والنقابات -2
 مؤسسات اجتماعية مختمطة مثؿ الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي  -3

 .(97)ومصرؼ اإلسكاف والمركز التعاوني
في إطار الخدمات االجتماعية تقوـ الدولة المبنانية بالرعاية االجتماعية عف 

طريؽ مصمحة اإلنعاش االجتماعي والتي تعاقدت مع ثمانيف مؤسسة اجتماعية خالؿ 
، نتج عنيا رعاية (98) والمؤسسات الثمانوف موزعة بيف المحافظات المبنانية1972عاـ 

شخصًا عمى نفقة الدولة فضاًل عف عدد آخر رعتيـ المؤسسات االجتماعية  (7919)
عمى نفقتيا الخاصة، كما تولت الحكومة المبنانية عف طريؽ وزارة العمؿ والشؤوف 

كما نفذت المصمحة ، مصمحة اإلنعاش االجتماعي رعاية األيتاـ والعجزة-االجتماعية
عائمة موزعة عػمى سبعة وسبعيف قرية  (11228) شممت 1972مشاريع عدة في عاـ 
. (99)في المحافظات األربع

نشاء المراكز الصحية  يتـ عف طريؽ  االىتماـ بالنواحي الصحية والطبية وا 
التعاوف مع المجمس االقتصادي االجتماعي، أما المؤسسات المختمطة مثؿ الصندوؽ 
الوطني لمضماف االجتماعي فيعد مف أىـ المرتكزات االجتماعية في لبناف الذي يقدـ 
العوف لممواطف الذي يتعرض لممخاطر مف ناتج العمؿ أو وفاة معيؿ العائمة فضاًل 

. (100)عف بعض المناسبات االجتماعية مثؿ الزواج والوالدة
اعتمدت الحكومة المبنانية السياسة المرحمية في تطبيؽ الضمانات االجتماعية 

لعدـ قدرتيا المادية والفنية عمى التنفيذ مرة واحدة إذ دفعيا العتماد سياسة المراحؿ 
 وىو شموؿ 1974في الخامس والعشريف مف آذار  (8)ومف بينيا إصدار القانوف رقـ 

. (101)العماؿ الزراعييف في أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي
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لكف عمى رغـ مف كؿ ذلؾ توالت األحداث عمى خمفية أزمة اجتماعية وسعت 
مف االحتجاجات الشعبية وشممت فئات اجتماعية متنوعة سواء في المدف أو في 

خالؿ الستينات أصبح  (%2)المناطؽ الريفية فالتضخـ الذي كاف يبمغ معدلُو السنوي 
فالفقر والبطالة وتدىور . (102) ميددًا القدرة الشرائية1974عاـ  (%18)معدلُو 

الشروط الصحية وظروؼ السكف وانخفاض مستوى الخدمات االجتماعية وامتداد حزاـ 
في الوقت الذي . (103 )البؤس حوؿ العاصمة ىذه كميا أصبحت ظاىرات شبو عادية
وردًا عمى الفوارؽ . أصبح الماؿ والسمطة وأنماط االستيالؾ حكرًا عمى فئات قميمة

إذ ،االجتماعية المتزايدة نيضت حركة مطمبيو شممت فئات واسعة مف الطبقة الشعبية 
، إذ ىدد االتحاد العمالي (104)جرت عدة اضطرابات في مختمؼ المناطؽ المبنانية

وخفض اإليجارات بنسبة  (%22)بإضراب عاـ يطالبوف فيو بزيادة األجور بنسبة 
في الوقت ذاتِو . (105)واستيراد الدولة المباشر لألدوية والمواد الغذائية الرئيسة (25%)

اضرب موزعو الياتؼ عف العمؿ مطالبيف بتحسيف أوضاعيـ المالية 
. (106)واالجتماعية

جاءت ىذه اإلضرابات نتيجة غياب الرقابة عمى األسعار لمحد مف االحتكار 
%( 15-10)ارتفع سعر السمع المستوردة بنسبة  (1973-1972)ففي سنة واحدة 

كما أدت المضاربات العقارية الشكؿ األبرز لالستثمار إذ استحوذت اإليجارات في 
مف دخؿ األسرة نتيجة االستثمار الذي يمارسُو أثرياء الخميج  (%40)بيروت عمى 
وىناؾ مف يؤكد باف العوامؿ التي أدت إلى ارتفاع األسعار متعددة . (107)والمغتربوف

لكف اثنيف منيا كانا أساس المشكمة أوليا التضخـ المالي الذي أدى إلى التأثير عمى 
اقتصاد لبناف المفتوح والقائـ عمى االستيراد والثاني ىو اتساع االقتراض الداخمي الذي 

. (108)وسع بدوره عممية اإلنفاؽ في السوؽ الداخمية
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اقتصادية متعمقة - بدأ لبناف يشيد مشكالت اجتماعية1972ففي أواخر عاـ 
بعماؿ المصانع ومزارعي التبغ ومعممي المدارس مف أبرزىا إضراب معمؿ غندور 

 1972لمحمويات، إذ أعمف العماؿ إضرابيـ في الحادي عشر مف تشريف الثاني 
مطالبيف بزيادة األجور وتحسيف أوضاعيـ االجتماعية، وأثناء التظاىرة أطمقت 

الشرطة النار عمييـ فسقط اثناف مف أعضاء المجنة العمالية، فنظـ االتحاد العمالي 
 واجو 1973وبعد شيريف في كانوف الثاني . (109)إضرابا عامًا الستنكار العنؼ

( 110 )(الريجي)مزارعو التبغ المصير نفسو عند اقتحاـ ألشرطو نفسيا مباني شركة 

الذي كانت قد احتمتيا فئات مف صغار المزارعيف احتجاجًا عمى سياسة األسعار 
 .(111)المعتمدة مف لدف الشركة

كما شيدت لبناف في التاسع عشر مف كانوف الثاني إضرابا عمى المستوى 
، (112)الوطني شمؿ ستة عشر ألؼ أستاذ مف التعميـ الرسمي مطالبيف بزيادة أجورىـ

فتضامنت معيـ الحركة الطالبية بسب قياـ الحكومة المبنانية اف قامت برفع األقساط 
. (113)الدراسية، والسيما عمى طمبة الجامعة األمريكية في بيروت

يمكف أف نستشؼ مف كؿ مما تقدـ باف اعتناؽ الشعب المبناني ألدياف 
ومذاىب عدة ال يعد ميزة خاصة عف باقي الشعوب، فغالبية األدياف والمذاىب الدينية 

المنتشرة في لبناف ىي منتشرة أيضا في بقية األقطار العربية والسيما المجاورة ليا، 
فتعدد األدياف والطوائؼ في الدولة الواحدة ىي ظاىرة عالمية اذ يصعب اف تجد دولة 

، لكف الذي يميز لبناف عف غيره ىو ليس (114)في العالـ سكانيا مف ديف ومذىب واحد
نما النظاـ الذي جعؿ مف ىذه الطوائؼ واألدياف دويالت ضمف  تعدد طوائفو وأديانو وا 

كما اف تأثير الدولة في المجتمع المبناني ينبئ بمدى تأثير . (115)الدولة المبنانية
المجتمع في الدولة في الوقت ذاتو تختمؼ الدولة المبنانية عف باقي الدوؿ العربية 
بثنائية السمطة فييا إذ شكؿ ىذا األمر مصدر ضعؼ وعمى األخص في زمف 
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 الذي ُبني 1943األزمات وىذه الثنائية كانت نتيجة خصوصية الميثاؽ الوطني عاـ 
. (116)عمى قاعدة التسوية بيف المسمميف والمسيحييف

ىذه النقطة التي يتجنب بعض المؤرخيف دراستيا دراسة عممية يشكؿ طرحيا 
احد الجوانب الرئيسػة في إشكالية الدراسة التاريخية لمصراعات السياسية القائمة في 

، عمى رغـ مف احتراـ المبنانييف لممؤسسات الدينية تمؾ التي تخص الطائفة (117)لبناف
التي ينتمي إلييا أو تمؾ التي تخص الطوائؼ األخرى وىذه الحقائؽ كانت ممموسة في 

. (118)النصؼ األوؿ مف السبعينات
يمكف لممسيحي إف يمارس مسيحيتو بشكؿ تاـ، كما يمكف لممسمـ اف يمارس 

ىذا  . (119)إسالميتو بشكؿ تاـ أيضا وىي حريات مطمقة وغير مشروطة لكال الطرفيف
مف جانب ومف جانب آخر فاف التطور واالزدىار االقتصادي الذي حققُو لبناف في 
النصؼ األوؿ مف السبعينات لـ يستفد مف ىذا التطور جميع ألمبنانيف بالتساوي فمـ 

، مما (120)مف الدخؿ (%15-12)تكف أكثرية المبنانييف تحصؿ عمى أكثر مف 
انعكس عمى التفاوت االجتماعي ووسع ىوتو التضخـ والمضاربة العقارية لذا اثر ىذا 

التفاوت عمى بعض الطوائؼ أكثر مف سواىا نظرًا إلى التركيبة الخاصة لممجتمع 
لى حد كبير لرجاؿ أعماؿ  المبناني فالييمنة االقتصادية بقيت عمى كافة القطاعات وا 
مسيحييف، كما أف ىذا التطور لـ يكف مدروسًا في تمؾ المدة الف إجراء تقويـ جيد 
لمحركة المجتمعية كاف أمرا بالغ الصعوبة بسبب فقداف المجتمع المبناني تنظيمو 
التقميدي في الوقت الذي لـ ُيبِد المسؤولوف في الدولة اىتمامًا بيذا التطور الذي 

. (121)أسيمت فيو عوامؿ أخرى مثؿ اليجرة عمى سبيؿ المثاؿ
يمكف وصؼ بنية لبناف االجتماعية بأنيا بنية مف االمتيازات والفرو قات 
الصغيرة المتولدة عف المحسوبية والنظاـ الطائفي تعمؿ داخؿ بنية مف االمتيازات 

. (122)والفرو قات الطبقية الكبرى
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أبشع ما في المجتمع المبناني ىو انقسامو عمى ذاتو دينيًا )): كما وصؼ باف
في المجتمع المبناني لكف لـ يبمغ مستوى لخمؽ أزمة  كؿ ىذا موجوُد َ . (123 )((وطبقياً 

لكف تبقى مسألة ميمة وىي التدخالت الخارجية التي ربما . سياسية يتعذر حميا
. أسيمت باتساع اليوة بيف طوائؼ المجتمع المبناني،وكذلؾ التكتالت الحزبية الضيقة

: األحـــــــزاب اللثنانٍـــــــح
 األحزاب السياسية في التاريخ المعاصر موقعًا متميزًا في الحياة أخذت

السياسية انطالقًا مف الدور الذي تقوـ بو في تكويف اتجاىات الرأي العاـ وبمورة اآلراء 
فاألحزاب أصبحت إطارا يمارس الشعب فيو دوره السياسي في التأثير عمى . واألفكار

. (124)كما أنيا تنمي الوعي السياسي وتعمقُو لدى المواطنيف ، السمطة وصنع القرار
التجربة الحزبية في لبناف غنية، متنوعة وقديمة العيد، عمرىا مف عمر الدولة 

إذ شيد لبناف مثؿ غيره مف الدوؿ . التي نشأت في مطمع عشرينات القرف الماضي
العربية ظيور العديد مف األحزاب السياسية والذي كاف لمبعض منيا أىمية كبيرة في 

. (125)األحداث التي شيدىا لبناف
كاف ىناؾ عدد مف  (1975-1970 )خالؿ مدة البحث بيف األعواـ 

األحزاب في الساحة المبنانية التي ظيرت في فترات مختمفة منيا ما كاف امتدادًا 
السيما واف ذروة العمؿ الحزبي الذي شيدُه لبناف . ألحزاب قومية ومنيا أحزاب أممية

بعد أف شكؿ النشاط الحزبي توسعُا وتنوعًا مف النواحي . (126 )كاف خالؿ تمؾ السنوات
إذ شمؿ جميع الطوائؼ والفئات االجتماعية، فما مف خط ، السياسية والفكرية والعقائدية

سياسي أو توجو عقائدي إال وكاف ممثاًل بحزب أو بحركة أو مجموعة صغيرة أو 
إذ كاف تشكيؿ األحزاب السياسية في لبناف اقرب إلى الصيغة العائمية . (127)كبيرة

. (128)والطائفية 
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كانت شريحة الشباب ىي الشريحة االجتماعية األكثر انخراطًا في أحزاب 
وتيارات تمؾ المرحمة وتمثمت بطالب المدارس والجامعات المبنانية، أما الطروحات 
الحزبية داخؿ الحركة الطالبية فكانت متعددة األىداؼ ومتضاربة االنتماءات والو 
الءات، فما مف مسألة خالفية داخمية أو خارجية إال وطرحتيا األحزاب وبشكؿ ال 

إذ وصؿ لبناف إلى أعمى نسبة في . (129)يخمو مف االستفزاز ونزلت بيا إلى الشارع
العمؿ السياسي مف التفاعؿ اليومي واالختالط عمى مستوى الفئات االجتماعية 
. (130)المختمفة في العمؿ السياسي وفي أماكف العمؿ والسكف وفي المدرسة والجامعة

كما إف البعد اآلخر لمعمؿ الحزبي في النصؼ األوؿ مف السبعينات تمثؿ في إف 
المطالبة الحزبية لـ تقتصر عمى الشأف الداخمي فقط، فالتبعية السياسية كانت مكثفة 
عمى المستوى الشعبي تقابميا تعبئة إعالمية وسياسية وايدولوجية وصمت إلى درجة 

وبسبب سعة وتنوع األحزاب السياسية في لبناف . (131)عالية مف الطروحات التصادمية
سوؼ يتـ التركيز عمى أىـ األحزاب التي كاف ليا الدور الفاعؿ في مدة البحث دوف 

التعرض بتحميؿ أو نقد واقع ىذه األحزاب ومستقبميا، وكؿ ما نتوخاُه ىو عرض 
: نشأتيا وتطورىا وواقعيا ومػف أىػـ األحزاب 

: احلزب الشٍىعً اللثنانً: أوالًا 
وصمت الدعوة لمحزب الشيوعي إلى لبناف عف طريؽ فمسطيف أواخر عاـ 

، وتـ العمؿ عمى تأسيس الحزب الشيوعي في سوريا ولبناف، عمى اف يكوف 1923
. (132)تابعًا لمحزب الشيوعي في فمسطيف

 (134)يوسؼ إبراىيـ  يزبؾ( 133 )(جوزيؼ بيرجر) التقى 1924في خريؼ عاـ 
اثر مقالة نشرىا األخير واصفًا احد األدباء بأنو كاف نصيرًا لمعماؿ والفالحيف، وراح 

يحدثُو عف المبادئ االشتراكية وعف وحدة الطبقة العاممة وصارحُو بأنو  (بيرجر)
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مندوب الحزب الشيوعي في فمسطيف وعيد إليو بتشكيؿ فرع لمحزب في لبناف فوافؽ 
. (135)يوسؼ إبراىيـ يزبؾ وبادر بالتبشير لمدعوة

عقد المؤتمر األوؿ لمحزب الشيوعي في سوريا ولبناف يوـ الرابع والعشريف مف 
 في بمدة الحدث المبنانية، وتقرر في االجتماع انتخاب يوسؼ 1924تشريف األوؿ 

. (136)إبراىيـ يزبؾ أوؿ أميف عاـ لمحزب
( 137 )(حزب الشعب المبناني)بقي الحزب الشيوعي سريًا واتخذ اسمًا رسميًا 

. (138)1925المنتدبة عمى لبناف في الثالث مف نيساف  الذي أجازتو السمطات الفرنسية
 ونتيجة لقياـ الحزب بتوزيع منشورات ضد السمطات الفرنسية 1926إال انو في عاـ 

 مؤيدًا الثورة وداعيًا لمؤازرة الثوار واالنضماـ (139)وتأييد الثوار في جبؿ العرب
. (140)إلييـ

عمدت السمطات الفرنسية إلى إيقاؼ نشاط الحزب واعتقاؿ بعض 
. (141)أعضائو

 جاء إلى لبناف احد أعضاء الحزب الشيوعي 1930في منتصؼ عاـ 
واجتمع بقيادة الحزب وتـ االتفاؽ عمى تبعية الحزب في  (دينر وسكالد)الفرنسي 

سوريا ولبناف لمحزب الشيوعي الفرنسي ووعد بتقديـ المساعدة المادية والمعنوية كوف 
وسمح لمحزب بالعمؿ العمني بيف . (142)اف سوريا ولبناف خاضعتيف لالنتداب الفرنسي

. (143) لسماح السمطات المنتدبة الفرنسية لُو بالعمؿ1939-1936عامي 
 اجتمعت المجنة المركزية لمحزب وتقرر 1944 وبداية عاـ 1943نياية عاـ 

استقالؿ كؿ حزب بشخصيتُو ومواردُه، فتكونت لجنتيف مركزيتيف األولى خاصة بسوريا 
تعمالف منفصمتيف أو . (144)والثانية خاصة بمبناف برئاسة األميف العاـ فرج اهلل الحمو

متحدتيف حسب مقتضيات األحواؿ السياسية، عمى إف يبَؽ التوجيو مف حؽ الرئاسة 
. (145)في سوريا
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انعكست مواقؼ االتحاد السوفيتي عمى األحزاب الشيوعية سمبًا وايجابًا 
، لكف ما 1943فازدادت شعبية الحزب عندما أيد االتحاد السوفيتي استقالؿ لبناف عاـ 

لبث اف تراجعت شعبيتو حيف صوت االتحاد السوفيتي إلى جانب قرار تقسيـ فمسطيف 
 كما تعرض الحزب إلى نكسة اكبر في 1947في التاسع والعشريف مف تشريف الثاني 

فتعرض إلى االضطياد  (بدولة إسرائيؿ )مسيرتِو عندما اعترؼ االتحاد السوفيتي   
. (146)ولجأ إلى العمؿ السري

واجو الحزب نوعًا مف المراقبة وتحديد عمميـ في عيد الرئيسيف بشارة ألخوري 
 ونتيجة 1964ففي مطمع عاـ . (147)وكميؿ شمعوف دوف اف يتـ حظر الحزب

لمشكالت تنظيمية نتج عنيا خالفات بيف أعضاء المكتب السياسي، َفجرت انتخابات 
. (149)أمينا عامًا لمحزب( 148)جديدة أدت إلى فوز نقوال الشاوي

كانت نقطة التحوؿ في مسيرة الحزب أواخر الستينات ففي تمؾ المرحمة ارتبط 
الحزب بالقضايا العربية والسيما القضية الفمسطينية، إذ أقاـ عالقة وثيقة مع حركة 

 1969الفمسطينية التي أمنت إلفراده التدريب العسكري حتى إذا حؿ العاـ ( 150)فتح
وكانت مف ( 151 )(الحرس الشعبي)كاف الحزب قد انشأ وحدة مسمحة أطمؽ عمييا اسـ 

. (152)بيف وحدات الدعـ لمفدائييف الفمسطينييف
 انبثؽ عف الحزب الشيوعي تيار جديد أطمؽ عميو 1970في أيار عاـ 

إذ استمالت عددًا مف الطمبة والمثقفيف اآلتيف مف ( 153 )(منظمة العمؿ الشيوعي)
ويمكف القوؿ باف الحزب الشيوعي . (154)مختمؼ الطوائؼ والخمفيات االجتماعية

المبناني ىو الحزب الوحيد الذي لـ يكف طائفيًا الف أعضاءه ينتموف إلى جميع 
. (155)الطوائؼ عمى عكس األحزاب المبنانية األخرى التي تمثؿ طوائفيـ
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: احلزب السىري القىاً االجتماعً:  انٍاًا 
 عمى 1932 السادس عشر مف تشريف الثاني يوـ( 156)أقدـ أنطواف سعادة

تأسيس ىيئة سرية ضمت خمسة أعضاء ممتزمة بَقسـ اإلخالص لو ودعاه بالحزب 
كما استطاعت ىذه الييئة عف طريؽ االتصاؿ ببعض الطمبة مف . (157)السوري القومي

. (158)كسبيـ لمحزب بعد تأثرىـ بالعقيدة التي أسس عمييا الحزب
 بعد أف أصبح انتشاره ممموسًا في 1935انكشؼ أمر الحزب في حزيراف عاـ 

تزامف ىذا األمر مع قياـ أنطواف سعادة بتوجيو مذكرة إلى . (159)األوساط الشبابية
فأودع السجف مع . (160)السمطات المنتدبة الفرنسية طمب فييا إعادة وحدة سوريا ولبناف

فبعد اف أطمؽ سراح . (161)1938بعض القادة اآلخريف واستمرت الحممة حتى عاـ 
 سيطرت الشرطة عمى 1939أنطواف سعادة اجبر عمى مغادرة لبناف، وفي خريؼ عاـ 

كما وجيت ليـ تيـ بتمقي معونات ، مقرات الحزب واعتقمت قيادتو بتيمة الوالء لأللماف
. (162)مف الخارج

بعد مغادرة أنطواف سعادة لبناف تولى نعمة ثابت رئيس المجمس األعمى 
لكف نعمة ثابت انحرؼ عف مسار الحزب حيف دعا إلى الكياف المبناني، ))لمحزب، 

. (163)( (الذي يتعارض مع مبادئ الحزب وأفكاره
 اصدر قرارًا 1947بعد عودة أنطواف سعادة إلى لبناف في الثاني مف آذار 

بفصؿ نعمة ثابت مف الحزب وضـ جميع الصالحيات بشخصِو كما أضاؼ كممة 
االجتماعي إلى اسـ الحزب ليصبح الحزب السوري القومي االجتماعي ، ولقب نفسو 

. (164)بمقب الزعيـ
 شاركت فصائؿ مسمحة مف 1948عاـ  (اإلسرائيمية)عند قياـ الحرب العربية 

اثر نجاح االنقالب . (165)الحزب السوري القومي االجتماعي إلى جانب الفمسطينييف
 1949وتسممو الحكـ في سوريا يوـ الثالثيف مف آذار ( 166)الذي قاـ بو حسني الزعيـ
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وبتشجيع مف حسني الزعيـ القياـ بانقالب حاوؿ الحزب السوري القومي االجتماعي 
مماثؿ في لبناف لكف الحظ لـ يحالفُو اذ فشؿ االنقالب وضبطت الحكومة المبنانية مع 
بعض عناصر الحزب مناشير تتضمف البياف األوؿ لمثورة، األمر الذي دعا الحكومة 

. (167)المبنانية إلى مطاردة عناصر الحزب وفي مقدمتيـ أنطواف سعادة
بذلت الحكومة المبنانية جيودًا كبيرة إلقناع حسني الزعيـ بتسميـ أنطواف 

سعادة ليا، وقد سمـ فعاًل إلى الحكومة المبنانية ليمة السادس عمى السابع مف تموز 
 وبعد محاكمة صورية سريػعة اعػدـ صباح يػوـ الثامف مف تػموز عاـ 1949
1949(168). 

أدى إعداـ أنطواف سعادة مف لدف الحكومة المبنانية إلى اتخاذ عناصر الحزب 
وكاف (. 169)طابعًا انتقاميًا بعػد تولي جورج عبد المسيح قيادة الحزب واتسـ باالنتقاـ لو

ضحيتيـ األولى رئيس الوزراء المبناني رياض الصمح الذيف استطاعوا اغتيالو في 
 أثناء زيارتو إلى األردف، الذي عّدوه المسؤوؿ األوؿ 1951السادس عشر مف تموز 
كما أقدموا عمى اغتياؿ نائب رئيس أركاف الجيش . (170)عف إعداـ أنطواف سعادة
  .(172)1955 في الثاني والعشريف مف نيساف (171)السوري عدناف المالكي

قاـ الحزب  (1962-1961)مطمع الستينات وتحديدًا ليمة رأس السنة 
بمحاولة انقالب فاشمة ضد حكومة فؤاد شياب لتعتقؿ قياداتو وأعضاءه حتى أواخر 

 رئيسًا لو (174)وبعد أطالؽ سراح أعضاء الحزب انتخب عبد اهلل سعادة. (173)الستينات
 إذ تبنى الحزب سياسة جديدة وىو تبني القضايا القومية العربية وىذا ما 1969 عاـ

. (176)الذي كاف مناىضًا لمقومية العربية. (175 )شكؿ خروجًا عف خط الحزب األساس
تـ تبني ىذا النيج في مؤتمر الحزب الذي عقد في كانوف 

إذ شدد المؤتمروف عمى دعـ الكفاح المسمح وطالبوا بالتنسيؽ  ، 1969 األوؿ عاـ 
. (177)الوثيؽ مع المنظمات الفدائية الفمسطينية
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اتصؿ عبد اهلل سعادة مع بعض قادة فتح وتـ االتفاؽ عمى اف يمحؽ أفراد 
. (178)الحزب بالمقاومة تحت قيادة فتح

واستمر الحزب يدعـ المقاومة الفمسطينية وحركة فتح، وفي الحادي 
 رئيسًا لمحزب ليبدأ مشوارًا  (179) تـ انتخاب إنعاـ رعد1975 عشر مف آذار 

. (180)جديدًا مف تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي
حزب الكتائة :  اللاًا 

 انطالقًا مػف 1936 عػاـ (181)تأسست منظمة الكتائب مػف قبؿ بيار الجميؿ
إذ كاف بيار الجميؿ معجبًا باالنضباط  ))تشكيؿ رياضي كشفي بعد زيارتو أللمانيا 

. (182)((األلماني وبالسموؾ الحسف لأللماف إذ أعدىما مقبوليف لشعب كشعب لبناف
ومف بيف األىداؼ التي كاف يرمي إلييا بيار الجميؿ إقحاـ الشبيبة المسيحية في 

وفي يوـ الخامس مف . (183)تشكيؿ حزبي حديث ال يدخؿ إلى السياسة بصورة مباشرة
 حصمت المنظمة عمى ترخيص التأسيس باسـ المجنة 1936تشريف الثاني  

وفي اليوـ الثاني صدر البياف األوؿ الذي أعػمف تأسيس الكتائب ودعا . (184)التأسيسية
. (185)إلى االنضواء إلييا

استقطبت المنظمة عددًا مف أبناء لبناف والسيما المناطؽ المسيحية واتسع 
لقطاع مف المينييف وأصحاب الكفاءات مف محاميف وأساتذة بصورة خاصة دوف أف 

وكانت غالبية . (186)يؤشر ذلؾ عمى سعة امتداده في األوساط الشعبية والعمالية
، عمى رغـ مف إف دستور المنظمة اليمنع (187)المنظمة مف أبناء الطائفة المارونية

، لكف طبيعة تكويف المنظمة واالنضماـ (188)انضماـ أبناء الطوائؼ األخرى لعضويتو
إلييا ونزعاتيا وتطرفيا وتعصبيا الطائفي يجعؿ مف المستحيؿ انضماـ أي مسمـ 

. (189)إلييا
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ُحمت منظمة الكتائب نتيجة القرار الذي أصدرتو الحكومة المبنانية في الثامف 
 الذي يقضي بحؿ التنظيمات شبو العسكرية إذ كانت منظمة الكتائب 1943مف تموز 

 جرت عدة محاوالت لتحويؿ 1949، وفي عاـ (190)مف ضمف ما شمميا قرار الحؿ
المنظمة إلى حزب انتمى لو عدة أعضاء مف مختمؼ الطوائؼ ومف المؤيديف 
لخصوصية لبناف، ووصمت ىذه المحاوالت إلى حد تغيير اسـ الكتائب ليصبح 

. (191)لكف ىذه المحاوالت فشمت (الحزب الديمقراطي االجتماعي)
بعدىا تواصؿ العمؿ لتحويؿ المنظمة إلى حزب حتى يوـ العشريف مف أيار 

فطمب . (192) حيف تـ تحويؿ المنظمة إلى حزب سياسي باسـ حزب الكتائب1952
مبمغ  (إسرائيؿ)لتمويؿ حممتو االنتخابية، فقدمت ليـ  (إسرائيؿ)مساعدة مالية مف 

ثالثة آالؼ دوالرًا أمريكي لكف الحزب لـ يحصؿ عمى أي مقعد نيابي في تمؾ 
. (193)1952االنتخابات التي جرت عاـ 

: حزب النجادج: راتعاًا 
 إذ كاف في األصؿ حركة انشقت عف جمعية 1937تأسس حزب النجادة عاـ 

وكاف .(194)الكشاؼ المسمـ والتي كانت منظمة شبو عسكرية منتشرة في سوريا ولبناف
عدـ ترؾ الساحة خالية أماـ منظمة الكتائب الذي ))اليدؼ مف تأسيس الحزب ىو 

والسعي في سبيؿ تحرير لبناف واستقاللو مف ... كاف في واقع األمر تنظيمًا مسيحياً 
. (195)( (كؿ تبعية

 بأمر الحكومة كما شمؿ قرار 1949حؿ حزب النجادة في الثامف مف تموز 
الحؿ منظمة الكتائب وتنظيمات الحزب السوري القومي االجتماعي، فبقى أعضاء 

 عندما أجيز الحزب باسـ جديد ىو 1950حزب النجادة يعمموف سرًا حتى عاـ 
 تقدـ أعضاء الحزب بطمب إجازة 1954، وفي عاـ (196) (الحزب المبناني اليعربي)
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فوافقت الحكومة المبنانية وأجيز الحزب رسميًا  (حزب النجادة)جديدة إلعادة التسمية 
. (197)1954في الرابع عشر مف نيساف 
وقد ورد في نظامو ما يشير إلى إف  (بالد العرب لمعرب)رفع الحزب شعار 

حزب ديمقراطي عربي تحرري ينادي بإلغاء الطائفية ويطالب بالمساواة ))حزب النجادة 
وتكافؤ الفرص ويعمؿ لتحرير المجتمع المبناني مف الرواسب التي خمفيا 

 كما دعا الحزب إلى التضامف العربي والتعاوف ضمف الجامعة (198)((االستعمار
. (199)العربية والعمؿ عمى تحرير فمسطيف

: احلزب التقداً االشرتاكً: خااساًا 
 (200)1949عف تأسيس الحزب التقدمي االشتراكي في األوؿ مف أيار   أعمف

حزب التقدـ )و  (الحركة االجتماعية المبنانية)بعد محاولتيف تأسيسيتيف ىما 
إذ كانت الفكرة األولية تقوـ عمى تأسيس جمعية تحت اسـ الحركة المبنانية  (االشتراكي

. (201)غايتيا حشد القوى المعنوية والكفاءات لخدمة لبناف سياسيًا واجتماعيًا وعممياً 
كما تميز الحزب عف باقي األحزاب  . (202)ترأس الحزب كماؿ جنبالط

 وييدؼ مف (203)المبنانية بأنو الحزب الوحيد في لبناف الذي يتبنى السياسة االشتراكية
إلى بناء مجتمع ديمقراطي يسودُه الطمأنينة االجتماعية والرخاء  ))خالؿ برنامجو 

والعدؿ ويؤمف بحقوؽ اإلنساف، وفصؿ السمطات وضرورة المساواة بيف الرجؿ والمرأة 
لغاء نظاـ الطائفية  في الحقوؽ المدنية والسياسية وينادي بعممانية الدولة وا 

 (205) (موطف حر وشعب سعيد) ويرفع الحزب شعار (204)((السياسية
واتسعت . (206) افتتح مركز لمحزب في بيروت1950في األوؿ مف نيساف 

قاعدتو لتشمؿ كافة الطوائؼ المبنانية مف خالؿ مطالبو اإلصالحية، كما اف الحزب 
وفي منتصؼ . (207)(1958-1952)كاف مف اشد المعارضيف لحكومة كميؿ شمعوف 

. (208)الستينات كاف لمحزب دور في تأييد العمميات الفدائية الفمسطينية
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: حزب الىطنٍني األحرار: سادساًا 
 ، (209) مف لدف كميؿ شمعوف1958تأسس حزب الوطنييف األحرار عاـ 

تحت تأثير االقتناع بأف مف الضروري قياـ حزب وطني يعمؿ بالتعاوف مع األحزاب 
. (210)التي تمتقي مع مبادئو بالمحافظة عمى لبناف وتطوره

يؤكد الحزب عمى عضوية لبناف في األسرة العربية والدولية والتمسؾ بالتقاليد 
التراثية واالعتزاز باآلداب الدينية والحياة العائمية وتقديس الحرية والتحرر، كما يؤيد 
الحزب عمى تشجيع توظيؼ رؤوس األمواؿ العربية واألجنبية والمغتربة في لبناف 

وحرية التعامؿ المالي والتجاري مع جميع دوؿ العالـ عمى أساس المبادلة، كما أكد 
حرصو عمى استمرار نظاـ الحكـ الديمقراطي ومناىضة الدعوات الطائفية 

. (211)والعنصرية
يوصؼ الحزب أحيانا بأنو ليس حزبًا سياسيًا بالمعنى الحقيقي لفقدانو التنظيـ 

، (212)الواضح وعدـ وجود برنامج مستقبمي لو ومف دوف إصدار أي منشور سياسي لو
ويصفو البعض اآلخر بأنو لـ يكف أكثر مف تجمع لمؤيدي سياسة كميؿ شمعوف 

 (213)وتحت قيادتو الشخصية
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: اخلامتح
إف التطور االقتصادي الذي حققو لبناف في النصؼ األوؿ مف السبعينات لـ 
يستفد مف ىذا التطور جميع المبنانييف بالتساوي مما انعكس عمى التفاوت االجتماعي 
ووسع ىوتو التضخـ والمضاربة العقارية ، لذا اثر ىذا التفاوت عمى بعض الطوائؼ 

أكثر مف سواىا نظرًا إلى التركيبة الخاصة لممجتمع المبناني ، إذ إف بنية لبناف 
االجتماعية عبارة عف بنية مف االمتيازات والفرو قات الصغيرة المتولدة مف المحسوبية 

 .والنظاـ الطائفي والتي تعمؿ داخؿ بنية مف االمتيازات والفرو قات الطبقية الكبرى
إف انقساـ المجتمع المبناني عمى ذاتو دينيًا وطبقيًا ، فتعدد األدياف والطوائؼ 
في لبناف ال يعد ميزة خاصة عف باقي الشعوب الف تعػدد األدياف والطوائؼ في الدولة 

الواحدة ىي ظاىرة عالمية ، لكف الذي ميز لبناف عف غيره ىو ليس تعدد أديانو 
نما النظاـ الذي جعؿ مف ىذه األدياف والطوائؼ دويالت داخؿ الدولة  وطوائفو وا 

 .المبنانية
إف التجربة الحزبية في لبناف قديمة العيد عمرىا مف عمر الدولة والتي 
ظيرت في حقب مختمفة فمنيا ما كاف امتدادًا ألحزاب قديمة ومنيا أحزاب أممية 

 بسبب التوسع الفكري 1975- 1970وأحزاب قومية وذروة عمميا خالؿ السنوات 
إذ . والعقائدي الذي شمؿ جميع الطوائؼ والفئات االجتماعية وال سيما شريحة الشباب 
كانت جميع األحزاب السياسية المبنانية قائمة عمى أساس الوالء لمطائفة التي ينتمي 

باستثناء الحزب الشيوعي المبناني فيو . إلييا الحزب أو الوالء لشخص مؤسس الحزب 
الحزب الوحيد الذي لـ يكف طائفيًا الف أعضاءه ينتموف إلى جميع األدياف والطوائؼ 

. المبنانية عمى العكس مف األحزاب المبنانية األخرى التي تمثؿ طوائفيـ
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: اذلىااش
، 1قزما خوري مشاريع اإلصالح والتسوية في لبناف، بيروت ، دار الحمراء ، ج ()

. 202-201، ص1989
، بيروت ، 1970-1920سميماف تقي الديف، التطور التاريخي،لممشكمة المبنانية  (2)

. 132، ص1977دار ابف خمدوف، 
، انتخب نائبا عدة مرات في بيروت 1905صائب سالـ سياسي لبناني مواليد  (3)

-1952، ورئيسا لموزراء ست مرات بيف عامي 1992 – 1947بيف عامي 
شكري نصرا هلل مذكرات . ، كاف مف اشد المعارضيف لرئاسة كميؿ شمعوف1973

. 13 ، ص2001قبؿ أوانيا،بيروت ، شركة المطبوعات، 
 وىي الوزارة 1970 تشريف األوؿ 13في  (4)شكمت الوزارة بموجب المرسوـ رقـ (4)

شبكة اإلعالـ الدولية الجميورية المبنانية . األولى في عيد الرئيس سميماف فرنجية
-www.pcm.gov.17-9. ، موقع رئاسة مجمس الوزراء المبناني الرسمي 

2009 
، 2008ـ،.فواز طرابمسي ، تاريخ لبناف الحديث مف اإلمارة إلى اتفاؽ الطائؼ،د( 5)

. 305ص
شبكة اإلعالـ الدولية، موقع رئاسة مجمس . البياف الوزاري لحكومة صائب سالـ(6)

 www.pcm.gov.17-9-2009    .الوزراء المبناني
 في بيت الديف بجبؿ لبناف وىو مسيحي ماروني 1931ولد عاـ : غابي لحود  (7)

 وتخرج 1950،أكمؿ دراستو االبتدائية في دير القمر دخؿ المدرسة الحربية عاـ 
فييا ضابطًا في سالح المدفعية ثـ دخؿ في دورات عدة منيا في فرنسا عاـ 

درس أركاف الحرب في  . 1957 وفي الواليات المتحدة األمريكية عاـ 1953
 دورة استخبارات لدى الجيش األمريكي 1963 كما دخؿ عاـ 1961فرنسا عاـ 



 
 

   

 

 االقتصاديظ والطائفيظوالحزبيظ تالتأثيرا 
 في األوضاع الداخليظ اللبنانيظ

 مطد صابر رجب                                                   . د. م. أ
  2012حزيران        (11)الطـــدد    

  388 

 

 جملة آداب الفراهيدي

المصدر السابؽ ، ،  أصبح مديرا لمشعبة الثانية، نقوال ناصيؼ 1964وفي عاـ 
. 196ص

؛ أكد غابي لحود فيما بعد اف 1970كانوف األوؿ ، 11جريدة النيار ، بيروت،  (8)
المكتب الثاني كاف يراقب فعال خطوط ىاتؼ بعض الشخصيات لمعرفة مضموف 

غساف شربؿ ذاكرة االستخبارات ، بيروت،رياض الريس . االتصاالت التي يتمقونيا
. 251، ص2007، 

، 2006، 3نقوال ناصيؼ، المكتب الثاني حاكـ في الظؿ، بيروت، مختارات، ط( 9)
. 382ص

شبكة اإلعالـ الدولية، موقع . 1971استقاؿ يوـ العشريف مف كانوف الثاني  (10)
     .رئاسة مجمس الوزراء المبناني

www.pcm.gov.17-9-2009 
 21؛جريدة النيار ، لبناف، 1970 تشريف الثاني 20جريدة النيار، بيروت، (1)

. 1971كانوف الثاني 
،ترجمة شكري 1976-1967فريد الخازف، تفكؾ أوصاؿ الدولة في لبناف  (12)

. 260، ص2005، 3رحيـ، بيروت، دار النيار،ط
،بيروت، 1980-1971الياس ألبواري،تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبناف  (13)

. 33 ، ص3مطبعة الفارابي،ج
 .260فريد الخازف، المصدر السابؽ، ص (14)
،طرابمس، مكتبة 1975-1958ليمى رعد، تاريخ لبناف السياسي واالقتصادي  (15)

. 207، ص2005السائح، 
؛ غالب أبو مصمح، أزمة االقتصاد 335فريد الخازف، المصدر السابؽ، ص (16)

 .98، ص2007المبناني الواقع والحموؿ، بيروت، الحمراء، 
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سمير المقدسي، االقتصاد المبناني في ظؿ الصراع السياسي والعسكري،  (17)
؛ فريد الخازف، المصدر السابؽ، 453، ص1989بيروت، دار الرازي ، 

 .334ص
، 1957 يوسؼ خطار الحمو، في االقتصاد المبناني، بيروت، دار الفارابي ، (18)

 .9ص
، 1996 موسوعة أعماؿ الموسوعة، الموسوعة العربية العالمية، الرياض ، (19)

 .12؛ يوسؼ خطار الحمو، المصدر السابؽ، ص76ص
الطبقات االجتماعية واليوية - كماؿ حمداف، األزمة المبنانية الطوائؼ الدينية(20)

؛ فائز 106، ص1998الوطنية، ترجمة رياض صوما، بيروت، دار الفارابي ، 
محمد عمي، الشركات الرأسمالية والسيطرة عمى اقتصاديات البمداف النامية، 

 .143-142، ص1979بغداد، دار الرشيد ، 
وزارة التصميـ، -محمد خير دوغاف، تقرير القطاع التجاري، الجميورية المبنانية )21)

 .8، ص1999بيروت، 
ىي نقؿ السمع مف مراكز اإلرساؿ إلى مراكز وموانيء االستقباؿ :  الترانزيت(22)

بقصد إيداعيا مؤقتًا أو إجراء بعض عمميات التصنيع عمييا أو تغميفيا أو 
شبكة المعمومات الدولية، موقع بنؾ معمومات النقؿ . تعبئتيا ثـ إعادة تصديرىا

. البحري المصري
www.emdb.gov.13-11-2010 

، وزارة التصميـ 1973 الجميورية المبنانية، المجموعة اإلحصائية لعاـ (23)
 .381المبنانية،ص

 .23 يوسؼ خطار الحمو، المصدر السابؽ، ص(24)
 .270ليمى رعد، المصدر السابؽ، ص (25)
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وىو أطوؿ األنير المبنانية ينبع مف غرب سيؿ البقاع ويصب في : نير الميطاني(26)
 1260)وتبمغ مساحة حوضُو  ( كـ170)البحر األبيض المتوسط ويبمغ طولُو 

مف الماء ومف  ( مميوف متر مكعب 700) وينقؿ النير ما يزيد عمى(2كـ
روافده التي تصب في الحوض األعمى لمنير ىي نير يحوفا ونير الغزيؿ وىما 

يصباف في النير مف الجية اليسرى أما األنيار التي تصب بو مف الجية 
اليمنى نير البردوني ونير قب الياس فضاًل عف الينابيع كنبع صيد نايؿ 

 .19 ، ص1991ـ ، .األرقـ الزعبي،الغزو الييودي لممياه العربية،د.وشتورا
 .1971 كانوف الثاني 21 جريدة النيار، بيروت، (27)
كانوف 31؛جريدة النيار،بيروت،1971 كانوف الثاني31 جريدة النداء، بيروت،(28)

 .1971الثاني 
 .174، ص1973 نبيو غانـ، الزراعة المبنانية وتحديات المستقبؿ، بيروت ، (29)
 .100كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص( 30)
 .101 المصدر نفسو ، ص(31)
 .285-284 فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص(32)
 محمد صالح ربيع، ظاىرة الفقر في الوطف العربي الواقع واألسباب والنتائج، (33)

 .103، ص2007بغداد، دار الشؤوف الثقافية ، 
 .285 فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص(34)
عمى الجنوب  (إسرائيمية) مف اعتداءات 1975-1970 وقع ما بيف عامي (35)

-1949فيصؿ سميماف وآخروف، لبناف . المبناني بأكثر مف خمس مائة اعتداء
، بيروت، المركز (مواقؼ-وثائؽ-يوميات ) االعتداءات اإلسرائيمية1985

 .117-48، ص1986العربي لممعمومات ، 
 .76 موسوعة أعماؿ الموسوعة، المصدر السابؽ، ص(36)
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 أيمي يشوعي، القطاع الصناعي في لبناف الواقع السياسات المستقبمية، بيروت، (37)
 .39، ص1996المركز المبناني لمدراسات ، 

. 1971 تشريف األوؿ 4، 79 الجريدة الرسمية المبنانية، العدد (38)
 زاد بموجبو الرسوـ الجمركية عمى ثالث مائة وستة وأربعيف سمعة مستوردة (39)

بنسب تتراوح بيف عشرة ومائة في المائة وكاف اليدؼ زيادة موارد الخزينة مف 
فريد . ستمائة مميوف ليرة إلى مميار ليرة لبنانية خالؿ بضع سنوات

 .339الخازف،المصدر السابؽ، ص
(40) Roger owen,the political economy of the Grand Liban, 

1920-1970 in pojer owenced Essays on the crisis in 
Lebanon (1978) P.31 

 أيموؿ 18؛ جريدة النداء، بيروت، 104 كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص(41)
1971. 

 .1971 أيموؿ 18جريدة النيار، بيروت،  (42)
 أيموؿ 21؛ جريدة النيار، بيروت، 104كماؿ حمداف، المصدر السابؽ،ص (43)

1971. 
 .1971 أيموؿ 23جريدة النيار، بيروت،  (44)
،  تشريف األوؿ1؛جريدة النيار،لبناف،1971تشريف االوؿ1جريدة النداء، بيروت، (45)

1971. 
ومواد ( المالبس)مف أىـ الصناعات المبنانية ىي المصنوعات النسيجية  (46)

التجميؿ والصناعات المطاطية والبالستيؾ والحمويات ومنتجات الكترونية 
 .95-94غالب أبو مصمح، المصدر السابؽ، ص. بسيطة
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عصاـ عطا اهلل وسمير خالط، القطاع الصناعي المبناني نموُه ومشاكمُو،  (47)
 .79-78، ص1970بيروت، وزارة االقتصاد الوطني ، 

 .79المصدر نفسو، ص (48)
 .379ليمى رعد، المصدر السابؽ، ص (49)
 .98-97كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (50)
 المفوضية العامة لمسياحة واالصطياؼ 1948أنشأت الحكومة المبنانية عاـ  (51)

وىي ترتبط مباشرًة بوزير االقتصاد وتتمتع باالستقالؿ الذاتي واقتضت التطورات 
 تتولى 1966 آذار 29اف ينشأ  لبناف وزارة السياحة بموجب قانوف صدر في 

 .389-386ليمى رعد، المصدر السابؽ، ص. إنماء السياحة وتنظيميا
 .392المصدر نفسو، ص (52)
 .394ليمى رعد، المصدر السابؽ ، ص (53)
ت، .حمدي الطاىر، سياسة الحكـ في لبناف، القاىرة، المطبعة العالمية، د (54)

 .16ص
محمد ماضي، انعكاسات الحرب المبنانية عمى قطاع السياحة ونظرة مستقبمية،  (55)

 .17، ص1981بيروت، دار النيار ، 
. 18المصدر نفسو ، ص (56)

(57) Owen Roger, The Economic History of Lebanon 1943-
1974, It s Salient features, London, crom Helm, 1988,P36. 

محمد خير الديف دوغاف، لبناف االقتصادي واالجتماعي مجاالت االستثمار، ( 58)
 .14ت، ص.وزارة التصميـ، د- الجميورية المبنانية

  .280فواز طرابمسي ، المصدر السابؽ ، ص( 59)
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عمي شامي، تطور الطبقة العاممة في الرأسمالية المعاصرة، بيروت، دار  (60)
 .460، ص1981الفارابي، 

  .67المصدر نفسو ، ص( 61)
تعبير سياسي جغرافي غربي كثر استخدامو إباف الحرب : الشرؽ األوسط (62)

العالمية الثانية وتشمؿ منطقة جغرافية آسيوية تظـ سوريا وفمسطيف ولبناف 
يراف وتتوسع احيانًا لتشمؿ أفغانستاف كما تشمؿ  والعراؽ والخميج العربي وتركيا وا 

، اف المقصود مف المصطمح إدخاؿ (مصر وليبيا)أحيانا بمداف غير آسيوية 
دوؿ غير عربية ىو تجنيب استخداـ مصطمح مثؿ المنطقة العربية أو الوطف 

التاريخية، بيروت، دار رواد –مسعود خونده، الموسوعة الجغرافية . العربي
. 26، ص1994، 2النيضة ، ج

(63) owen Roger, op.cit .. , p 36. 
محمد عبد الحي دباغ،نظرة تحميمية في المصادر المالية المبنانية ودور  (64)

 .44-42، ص1978المصرؼ المركزي، بيروت، مؤسسة الرسالة،
 .351-350فريد الخازف، المصدر السابؽ، ص (65)
، بيروت، دار النيار 1975-1920باسـ الجسر، الصراعات المبنانية والوفاؽ  (66)

 .21، ص1981، 
 .70المصدر نفسو، ص (67)
 .21كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (68)
ىاني فارس، النزاعات الطائفية في تاريخ لبناف الحديث، بيروت، األىمية ،  (69)

 .11ص
؛ جريدة السفير، 182-181مجموعة مف الباحثيف، المصدر السابؽ، ص  (70)

 .1992 أيار25بيروت،
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ماجد عبد اهلل التميمي،الطوائؼ في لبناف والدور السياسي في مرحمة االستقالؿ،  (71)
، 23 ، العددwww.ulum.nl.16-14.2010مجمة عموـ إنسانية االلكترونية،

. 22، ص2005تموز
جاف يوسؼ مراد وآخروف، األزمة المبنانية األبعاد االجتماعية واالقتصادية،  (72)

 .87، ص1988عماف، منتدى الفكر العربي ، 
أثناء الحرب، بيروت، -عدناف فحص، طبقات المجتمع المبناني قبؿ الحرب (73)

 .11، ص2003
لبناف، -سناء أبو شقرا وشفيؽ شعيب، المجتمع والدولة في الوطف العربي (74)

 .62-61، ص1996القاىرة، مدبولي ، 
 .20باسـ الجسر، المصدر السابؽ، ص (75)
 .61محمد حسيف دكروب، المصدر السابؽ، ص (76)
عدناف فحص، عالمات مف العقمية المبنانية والعربية، بيروت، دار الزىراء ،  (77)

 .41، ص1987
كماؿ حمداف وروجيو حاج، الطغمة المالية في لبناف، مجمة الطريؽ، بيروت،  (78)

 .65-61، ص1979، 4العدد
تجمع عائمي، أما العوائؿ الثالث  (438)إذ كاف مجموع التجمعات العائمية  (79)

بطرس ألخوري، عريضة، غندور، صحناوي، الشيخ فؤاد ألخوري، )عشر فيي 
سناء أبو . (العصامي، صالحو، دوميت، جالد، جبر، كيتانا، غبرور، عساؼ

 .63شقرا وشفيؽ شعيب، المصدر السابؽ، ص
 .67كماؿ حمداف وروجيو حاج، المصدر السابؽ، ص (80)
 .67المصدر نفسُو، ص (81)
 .118كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (82)
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 .35-34عدناف فحص، عالمات مف العقمية المبنانية والعربية ، ص (83)
 .192كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (84)
 .286فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص (85)
سميـ نصر، الحرب الشبكات المدنية وحركة السكاف في بيروت الكبرى، مجمة  (86)

 .317، ص1983، تشريف األوؿ 6-5الواقع، لبناف، العدد 
؛ احمد بياء الديف وآخروف، 289فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص (87)

انعكاسات األزمة المبنانية عمى المصير الفمسطيني، مجمة السياسة الدولية، 
 .245، ص1976، 46القاىرة، العدد 

إحصاءات المركز -وزارة التربية والفنوف الجميمة المبنانية، الدراسات اإلحصائية (88)
، بيروت، مديرية التعميـ 1978-1977التربوي لمبحوث واإلنماء عف 

 .134، ص1983االبتدائي، 
 .73جاف يوسؼ مراد وآخروف، المصدر السابؽ، ص (89)
 .328سميـ نصر، المصدر السابؽ، ص (90)
زىير حطب، تطور بنى األسر العربية، بيروت، معيد اإلنماء العربي ،  (91)

  .244، ص1974
، 1979سناء الخولي، األسرة في عالـ متغير، القاىرة، الييئة العامة لمكتاب ،  (92)

 .81ص
التفاعؿ العربي لبناف، مجموعة التخطيط -رياض الريس، أزمة بناء الوطف (93)

 .97-96، ص1974واإلنماء، بيروت ، 
إبراىيـ مشورب، المؤسسة السياسية واالجتماعية في الدولة المعاصرة، بيروت،  (94)

 .9، ص1988دار المنيؿ ، 
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عبد اهلل محي الديف، الجمعيات األىمية في لبناف النشأة والتحوالت، بيروت،  (95)
 .9، ص2000مركز الدراسات االستراتيحية والبحوث والتوثيؽ ، 

النموذج -رياض الصمد، مؤسسات الدولة الحديثة االجتماعية والسياسية (96)
 .45، ص1995المبناني، بيروت، المؤسسة الجامعية لمدراسات ، 

 .6-5رياض الصمد ، المصدر السابؽ، ص (97)
مؤسسة،  ( 39) مؤسسة، جبؿ لبناف( 13)بيروت : وىي عمى الشكؿ األتي (98)

. مؤسسات ( 9)  مؤسسات، الجنوب ( 6)  مؤسسة، البقاع (13)  الشماؿ
 .115-114المصدر نفسو، ص

 .113المصدر نفسو، ص (99)
؛ باسـ الجسر، الصراعات المبنانية 10إبراىيـ مشورب، المصدر السابؽ، ص (100)

 .279، ص1975-1920والوفاؽ 
؛ الجريدة الرسمية المبنانية، 66، ص3الياس البواري، المصدر السابؽ، ج (101)

 .1974 نيساف 4، 27العدد 
 .162كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (102)
 .288فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص (103)
 .162كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (104)
فقط في % 5أقرت الحكومة المبنانية بزيادة جديدة عمى األجور لكف بنسبة  (105)

فواز طرابمسي ، المصدر . حيف لـ يجِر تمبية أي مف المطالب األخرى
 .297-296السابؽ، ص

 .1971 حزيراف 8جريدة النيار، بيروت،  (106)
 .286فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص (107)
 .163كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (108)
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وىما يوسؼ العطار وفاطمة الخواجة فتجمع المضربوف في ساحة البرلماف  (109)
تسع وتسعوف لصًا وسبعة عشر حراميًا عمى عدد ): وىتؼ فييا المضربوف

فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، . (نواب المجمس النيابي وأعضاء الحكومة 
 .299-298ص

وىي إحدى الشركات الفرنسية التي كانت تقوـ باإلشراؼ عمى : شركة الريجي (110)
؛ فريد 164كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص. زراعة وتجارة التبغ في لبناف

 .268الخازف، المصدر السابؽ، ص
 268ص، المصدر نفسو (111)
 .298فواز طرابمسي ، المصدر السابؽ، ص (112)
وىي إحدى الجامعات المبنانية تقع في منطقة رأس بيروت : الجامعة األمريكية (113)

 (دانياؿ بميس )في العاصمة المبنانية، أسسيا التبشيري األمريكي الدكتور 
بدأت الكمية . أطمؽ عمييا عند التأسيس اسـ الكمية السورية البروتستانتية

. العمؿ بموجب ميثاؽ منحيا اعترافًا مف والية نيويورؾ في الواليات المتحدة
كاف منياجيا يشمؿ تدريس المغات العربية واالنجميزية والفرنسية والتركية 
والالتينية ثـ الرياضيات وتاريخ العرب القديـ وتاريخ الديانات، وفي سنتيا 

 ( 1887-1867)  تمميذًا وبيف عامي (16)تدريسيًا و (13)األولى ضمت 
. كاف تدريس الطب والصيدلة بالمغة العربية ثـ أصبح بعدىا بالمغة االنجميزية

 تـ تغيير اسميا حتى أصبحت الجامعة األمريكية في   1920وفي عاـ 
قبرص، رياض الريس، -، لندف(تاريخ وصور)نقوال زيادة، لبنانيات.   بيروت

؛ شبكة المعمومات الدولية، الموقع الرسمي لمجامعة 248، ص1992، 1ط
. األمريكية

www.aub.edu.Lb/12-4-200 
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باستثناء دولة الفاتكاف، احمد راتب عرموش وآخروف، موسوعة األدياف  (114)
 .384، ص2005، 3الميسرة، بيروت، دار النفائس، ط

 .47رياض الصمد،المصدر السابؽ ،  ص (115)
 .155-154فريد الخازف، المصدر السابؽ، ص (116)
مكتب األبحاث والدراسات، النزاعات السياسية في -وكالة اإلنماء الوطنية (117)

لبناف جذورىا التاريخية وتغييراتيا االيدولوجية الطائفية، بيروت،دار 
. 5، ص1979الغد،

 .275باسـ الجسر، المصدر السابؽ، ص (118)
الكياف المبناني بيف التطور والواقع، ترجمة -كماؿ صميبي، بيت بمنازؿ كثيرة (119)

 .239، ص1991، 2عفيؼ الرزاز، بيروت، مؤسسة نوفؿ، ط
  .287فواز الطرابمسي ، المصدر السابؽ ، ص  (120)
، 1982-1975سمير قصير، حرب لبناف مف الشقاؽ إلى النزاع االقميمي (121)

 .44، ص2007ترجمة سميـ عنتوري، بيروت، دار النيار ، 
(122) David Gordon, Lebanon: the fragmented Nation , London 

, Croom and Helm, 1980,pp 136-137 
-1975دافيد غيممور،دروب االنييار تاريخ سياسي لالزمة المبنانية  (123)

 .79، ص1985،بيروت،دار المروج،1985
، رسالة 1958-1941حسيف حمد عبد اهلل، التطورات السياسية في لبناف  (124)

 .97، ص1990كمية ابف رشد، -، جامعة بغداد (غير منشورة)ماجستير 
 .137إبراىيـ مشورب، المصدر السابؽ، ص (125)
، بيروت، 1980-1930فضؿ شرور، األحزاب والقوى السياسية في لبناف  (126)

 .88، ص1981دار المسيرة ، 
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. 88المصدر نفسو، ص (127)
محمود صالح الكروي ،لبناف بيف تداعيات االنسحاب السوري واالنتخابات  (128)

 ، 2005،حزيراف316التشريعية، مجمة المستقبؿ العربي، بيروت،العدد 
. 37ص

أياـ في السمـ والحرب، بيروت، رياض _ فواز طرابمسي، صورة الفتى األحمر(129)
 .49، ص1997الريس،  

 المؤسسة المبنانية لمسمـ األىمي الدائـ، األحزاب والقوى السياسية في لبناف (130)
. 92، ص1998تجدد والتزاـ، بيروت ، 

فريد الخازف، األحزاب السياسية في لبناف حدود الديمقراطية في التجربة  (131)
 .38-37، ص2002الحزبية، بيروت المركز المبناني لمدراسات ، 

مف أصؿ بولوني ثـ تاله ( جوزيؼ بيرجر)أوفد احد الصحفييف إلى لبناف وىو  (132)
نخماف )مف أصؿ ليتواني ثـ تبعيـ روسي مف اوديسا يدعى  (الياىو تيير)

وىؤالء وصموا إلى بيروت عف طريؽ حيفا وعمموا عمى تأسيس  (ليتفنسكي
قدري قمعجي،تجربة عربي في الحزب .الحزب الشيوعي في سوريا ولبناف

 .21الشيوعي،بيروت، دار الكتاب العربي،  ص
وىو مف المختصيف بالشرؽ األوسط عامة، المصدر ( بارزيمي)اسمو الحركي  (133)

 .22نفسو،ص 
 وىو مف عائمة غنية، سافر 1901ولد في بيروت عاـ : يوسؼ إبراىيـ يزبؾ (134)

 ودرس مبادئ المغة العربية عمى يد سعيد 1909مع أمو إلى المكسيؾ عاـ 
بعدىا عاد إلى لبناف  (صدى المكسيؾ)فاضؿ عقؿ الذي كاف يصدر جريدة 

وفي صباه بدأ ينشر مقاالتو في جريدة .  ودخؿ مدرسة بعبدا1911عاـ 
 مف قبؿ سمطات 1926بتوقيع الشيخ الباكي، اعتقؿ عاـ  (الصحفي التائو)
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 رفض 1925أواخر عاـ  . 1928االحتالؿ الفرنسي وأطمؽ سراحُو عاـ 
يوسؼ إبراىيـ يزبؾ حضور اجتماع المجنة المركزية وقرر السفر إلى باريس 
لكف المجنة لـ توافؽ عمى سفره فتقرر فصمو مف الحزب وأنتخب فؤاد شمالي 

النفط مستعبد )بداًل عنو، لو عدد مف المقاالت والمؤلفات أشيرىا كتاب 
جريدة النور ، .1982توفي في الخامس والعشريف مف حزيراف عاـ  (الشعوب

  .2004 حزيراف 18دمشؽ ػ الحزب الشيوعي السوري ، 
قدري قمعجي، تجربة عربي في الحزب الشيوعي،بيروت،دار الكتاب  (135)

 .49-48ت، ص.العربي،د
شبكة اإلعالـ الدولية الموقع الرسمي لمحزب الشيوعي المبناني  (136)

www.ICparty.org.12-12-2009 
 (الحزب الشيوعي)إلى  (حزب الشعب) تـ تغيير اسمو مف 1927في عاـ  (137)

 .، المصدر نفسو(الكومنترف)كشرط مف شروط انتسابو إلى 
 ،بغداد، مطبعة الشرؽ، 1958-1954إبراىيـ سعيد البيضاني، سوريا  (138)

 .53ص
وأطمؽ عمييا الثورة السورية الكبرى، وليد المعمـ، المصدر : ثورة جبؿ العرب (139)

 .88السابؽ، ص
، 1974محمد دكروب، جذور السنديانة الحمراء، بيروت، دار الفارابي ،  (140)

 .375ص
، تشريف 866مجمة الثقافة الجديدة، الحزب الشيوعي المبناني، بغداد، العدد  (141)

 .10، ص1976األوؿ 
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؛ محمد رشيد عبود، التطورات 53قدري قمعجي، المصدر السابؽ، ص( 142)
، جامعة  (غير منشورة )، رسالة ماجستير1954-1949السياسية في سوريا 

 .250، ص1985كمية اآلداب، -بغداد
بسبب اف فرنسا كانت تحكميا الجبية الوطنية ومف ضمنيا الحزب الشيوعي  (143)

وانسحاب الحزب  (1945-1939)لكف نتيجة اندالع الحرب العالمية الثانية 
باترؾ سيؿ، . مف الحكـ منع الحزب الشيوعي السوري المبناني مف العمؿ

الصراع عمى سوريا، ترجمة سمير عبده ومحمود فالحة، دمشؽ، دار طالس، 
 215، ص1996، 6ط

في عائمة  (حصر ايؿ) في قرية 1906ولد في لبناف عاـ : فرج اهلل الحمو (144)
، ثـ أكمؿ دراستو في الكمية (عمشيت)أكمؿ دراستو في مدرسة . فالحيو فقيرة

 تعاقد مع مدرسة في حمص لتدريس المغة 1929الوطنية اإلنجيمية، وفي عاـ 
 واصدر بعد عودتو 1934زار االتحاد السوفيتي لممرة األولى عاـ . العربية

واسيـ في تأسيس جريدة  (إنسانية جديدة تبني عالمًا جديداً )كتابًا بعنواف 
 أصبح عضوًا في المجنة المركزية لمحزب 1935وفي عاـ  (نضاؿ الشعب)

توفي في السادس . 1944الشيوعي السوري المبناني ثـ أمينا عامًا عاـ 
جريدة النور، الحزب الشيوعي السوري،دمشؽ، . 1959والعشريف مف حزيراف 

 .2007 حزيراف 27
نياد حشيشو، األحزاب في لبناف، بيروت، مركز الدراسات اإلستراتيجية  (145)

 .88، ص1998والبحوث والتوثيؽ ، 
 .215باترؾ سيؿ، المصدر السابؽ، ص (146)
، تشريف 86إبراىيـ سالمة، األحزاب المبنانية، مجمة األحد، بيروت، العدد  (147)

 .25، ص1966األوؿ 
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، تمقى دراستُو الثانوية في معيد 1912ولد في طرابمس عاـ : نقوال الشاوي (148)
 انتخب سكرتيرًا لمجنة 1934 وفي عاـ 1933، ارتبط بالحزب عاـ (الغرير)

 انتخب عضوًا في المجنة المركزية شارؾ 1936المحمية، بيروت، وفي عاـ 
شبكة اإلعالـ الدولية؛ موقع جبية المقاومة الوطنية . في عدة مؤتمرات دولية

المبنانية 
www.Jammoul.com.15-5-2010 

 .88نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص (149)
ىي حركة التحرير الفمسطينية أطمقت عمى نفسيا لقب فتح، لما كاف أوؿ : فتح (150)

أي موت رأى  (حتؼ)حرؼ مف ىذه الكممات الثالث يختصرىا بكممة 
زعماؤىا اف يقمبوا الحروؼ فأصبحت فتح الف اليدؼ  ىو التحرير وليس 

 مف قبؿ مجموعة 1957إذ تأسست في الكويت في تشريف األوؿ عاـ . الموت
 وفي مقدمتيـ ياسر 1948مف الشباب الفمسطينييف الذيف عاشوا نكبة عاـ 

عرفات، لكف الفكرة األولى ليا كانت مف قبؿ اتحاد طمبة فمسطيف في القاىرة، 
مف أىـ أىدافيا ىو عدـ االلتزاـ بتنظيـ حزبي فضاًل عف االستقاللية 

التنظيمية عف أي نظاـ عربي أو دولي، ويكوف ىدفيا األساس ىو السالح 
والعمؿ الفدائي سبياًل أساسيا لتحرير فمسطيف و ليا جناح عسكري خاص قاـ 
بأوؿ عممية داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة في األوؿ مف كانوف الثاني 

كما اف الجزائر زودتيا بأوؿ شحنة . ، وفتِح أوؿ مقر ليا في سوريا 1965
محمد شييؿ يوسؼ احمد . أسمحة عبر مطار المزه في دمشؽ في العاـ نفسو

، حركة التحرير الوطني فتح وأثرىا عمى التنمية السياسية في فمسطيف ، 
، جامعة النجاح الوطني ، فمسطيف ،  (غير منشورة   )رسالة ماجستير 

  .11 ، ص2007نابمس ، كمية الدراسات العميا ، 
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ىي لجنة عسكرية عميا أقرت مف قبؿ المؤتمر الوطني الثاني : الحرس الشعبي (151)
، تقوـ بإعداد الحزب عسكريًا 1968لمحزب الشيوعي المبناني في تموز 

عمى القرى المبنانية  (اإلسرائيمية )مياميا األساسية التصدي لالعتداءات
. الحدودية ومساعدة القضية الفمسطينية واإلسياـ في عمميا والدفاع عنيا
شبكة اإلعالـ الدولية، موقع جبية المقاومة الوطنية المبنانية، المصدر 

 .2009 آذار 12السابؽ، 
لبناف الحرب األىمية الدائمة، بيروت، دار -وضاح شرارة، حروب االستتباع (152)

 .19-18، ص1979الطميعة ، 
 نتيجة اندماج بيف 1970نشأة ىذه المنظمة عاـ : منظمة العمؿ الشيوعي (153)

 (منظمة االشتراكييف المبنانييف وحركة لبناف االشتراكي)تجمعيف يسارييف ىما 
المذاف يرجع انتماء اغمب قادتيما إلى التيار القومي اليساري وحركة القومييف 

بعد اندماج ىاذيف التجمعيف انتخب محسف إبراىيـ أمينا عامًا . العرب
-12-12 (ويكيبيديا)شبكة اإلعالـ الدولية، موقع الموسوعة الحرة . لممنظمة
2009 .  www.wikipedia 

 .92-91وضاح شرارة، المصدر السابؽ، ص( 154)
 .42دافيد غيممور، المصدر السابؽ، ص (155)
جبؿ - في بمدة الشوير1904ولد في األوؿ مف آذار عاـ : أنطواف سعادة (156)

-طبيب وصحفي ولو قاموس شيير انجميزي)لبناف والده الدكتور خميؿ سعادة 
 1919وفي عاـ . في القاىرة( الغرير)، تمقى عمومُو األولى في مدرسة (عربي

وما لبث اف شارؾ والده في . انتقؿ إلى البرازيؿ حيث المقر الجديد لعمؿ والدهُ 
كما ظيرت كتاباتو األولى عندما كاف في الثامنة  (الجريدة)إصدار جريدة 
 تأليؼ حزب التوحيد أبناء 1927-1925حاوؿ بيف عامي . عشرة مف عمره
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 عاد إلى 1930وفي تموز . الجالية السورية في البرازيؿ لكنُو لـ يالِؽ نجاحاُ 
لبناف ليبدأ عممُو السياسي في بمدِه، اعتقؿ ثالث مرات وفي المرة الرابعة اعدـ 

شبكة اإلعالـ الدولية ، موقع المكتبة السورية . 1949في الثامف مف تموز 
 www.ssnp.com 2010-5-15 القومية االجتماعية 

؛ ضمت الييئة فضالً  عف أنطواف 95-94باترؾ سيؿ، المصدر السابؽ، ص( 157)
. (رفيؽ مروش، سامي قرباف، نعمة ثابت، إياس مأموف)سعادة كاًل مف 

 .16إبراىيـ سالمة، المصدر السابؽ، ص
إف السورييف امة تامة واف القضية السورية قضية قومية قائمة ))عقيدة الحزب  (158)

جورج جبور، الفكر السياسي (. (بنفسيا ومستقمة عف أي قضية أخرى
؛ شبكة اإلعالـ 140، ص1993، 2المعاصر في سوريا، بيروت، المنارة، ط

-www.ssnp.net-15-5الدولية، الموقع الرسمي لمحزب السوري القومي 
2010. 

إلى السمطات  (بأيار دودج)بسبب معمومة نقميا رئيس الجامعة األمريكية ( 159)
شبكة اإلعالـ الدولية، موقع المكتبة السورية القومية االجتماعية، . الفرنسية

 .المصدر السابؽ
جوزيؼ شوبري، بيروت، دار : لبيب زويا، الحزب القومي االجتماعي، ترجمة (160)

؛ ستيفف ىمسمي لونكريؾ،سوريا ولبناف تحت 72، ص1973ابف خمدوف ، 
 .284، ص1978االنتداب الفرنسي،ترجمة بيار عقؿ، بيروت،دار الحقيقة،

 .284ستيفف ىمسمي لونكريؾ، المصدر السابؽ، ص (161)
 .72لبيب زويا، المصدر السابؽ، ص (162)
ط، مؤسسة إنعاـ رعد .ـ.إنعاـ رعد، الكممات األخيرة مذكرات ووثائؽ، د (163)

 .27، ص2002الفكرية، 
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ط، .ـ.إبراىيـ يموت،الحصاد المر قصة تفتت قيادة حزب وتماسؾ عقيدة،د (164)
 .145، ص1993دار الركف ،  

إنعاـ . قاتمت بيف المد والرممة( فرقة الزوبعة)أرسمت مجموعة أطمؽ عمييا اسـ  (165)
 .37رعد، المصدر السابؽ، ص

 وتمقى دراستُو االبتدائية فييا، ثـ 1897ولد في حمب عاـ : حسني الزعيـ (166)
التحؽ بالجيش العثماني لتمقي عمومو العسكرية في مدارس حمب ودمشؽ 

، شارؾ في الحرب 1917واستانبوؿ وأدرنو فأصبح مالزمًا أوؿ في عاـ 
العالمية األولى، ثـ التحؽ بالجيش ألفيصمي في سوريا ثـ أصبح معممًا في 

 اعتقؿ مف 1941الكمية العسكرية بعد دخوؿ الفرنسييف إلى سوريا، وفي عاـ 
 عيد 1946قبؿ قوات االنتداب الفرنسي عمى سوريا ثـ أعيد إلى الخدمة عاـ 

وفي  (اإلسرائيمية)إليو بالقيادة العامة لمجيش السوري إباف الحرب العربية 
 قاـ بأوؿ انقالب عسكري في سوريا وفي الرابع عشر 1949الثالثيف مف آذار 

 أطاح بو فريؽ مف العسكرييف بقيادة العقيد سامي الحناوي وتـ 1949مف آب 
سعد سعدي،معجـ الشرؽ . تنفيذ حكـ اإلعداـ بو في يوـ االنقالب

 .204، ص1998األوسط،بيروت،دار الجيؿ،
؛ مصطفى بالوني، التحوالت 101باترؾ سيؿ، المصدر السابؽ، ص (167)

 وقياـ الوحدة، 1946السياسية في سوريا بيف تحقيؽ االستقالؿ الوطني 
كمية اآلداب والعموـ -، جامعة دمشؽ (غير منشورة)أطروحة دكتوراه 

 .117، ص1994اإلنسانية، 
ال تزاؿ حقيقة الصفقة التي عمى أساسيا سمـ أنطواف سعادة غير معروفة إذ  (168)

انو بفعؿ المغريات التي وضعت ))يذكر إبراىيـ يموت األميف المالي لمحزب 
فضاًل عف دور ( (أماـ حسني الزعيـ مف قبؿ حكاـ لبناف ومصر تـ تسميمو
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إبراىيـ . وزير فرنسا المفوض في لبناف ((Dechaylaالكونت دي كايال 
في حيف يذكر إنعاـ رعد أميف عاـ . 193 صيموت، المصدر السابؽ،

انو بما أف حسني الزعيـ قد أتى لمحكـ ))الحزب فيما بعد في مذكراتو 
بمساعدة المخابرات المركزية األميركية ولكوف أنطواف سعادة ضد المطامع 
األمريكية في المنطقة ورفض اليدنة مع الييود ودعوتو الستمرار الكفاح ىو 

؛ الياـ احمد 59، إنعاـ رعد، المصدر السابؽ، ص((الذي أدى إلى تسممو
-1949عبد الحميد النائب، سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه سوريا 

، اتحاد المؤرخيف العرب،معيد التاريخ (غير منشورة)، رسالة ماجستير 1954
 .46، ص2002العربي والتراث العممي، بغداد، 

-1954؛ إبراىيـ البيضاني، سوريا 103المصدر السابؽ، ص: باترؾ سيؿ (169)
 .62، ص1958

وىـ مف ( ميشاؿ الديؾ وأديب الصالح واسبيرو وديع)الذيف نفذوا الميمة ىـ  (170)
إبراىيـ يموت، المصدر السابؽ، . أعضاء الحزب السوري القومي االجتماعي

، 1952-1943؛ حساف حالؽ، التيارات السياسية في لبناف 219ص
 .556، ص1981بيروت، معيد اإلنماء العربي ، 

، أكمؿ دراستُو االبتدائية والثانوية 1919ولد في دمشؽ عاـ : عدناف المالكي (171)
فييا ثـ دخؿ الكمية العسكرية، وبعد تخرجو فييا عمؿ ضابطًا تحت إمرة 

، شارؾ في انقالب 1948القوات الفرنسية، شارؾ في حرب فمسطيف عاـ 
،اعتقؿ بعدىا ثـ أطمؽ سراحُو، بعد انتياء حكـ 1949حسني الزعيـ عاـ 

الشيشكمي عاد إلى الجيش وتسمـ منصب نائب رئيس أركاف الجيش وحتى 
عبد الوىاب ألكيالي وآخروف،الموسوعة السياسية، بيروت، المؤسسة .اغتيالو

 .4،34العربية لمنشر،ج
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، أذيع في وقتيا اف قاتمو ىو احد 312باترؾ سيؿ، المصدر السابؽ، ص (172)
أعضاء الحزب السوري القومي االجتماعي ويدعى يونس عبد الرحيـ الرقيب 
األوؿ في السرية األولى في الشرطة العسكرية السورية لكف الحزب لـ يؤكد 

إبراىيـ يموت، . ىذا وعمؿ سبب االغتياؿ لصراعات سياسية داخؿ سوريا
 .282المصدر السابؽ، ص

 .شبكة المعمومات الدولية، موقع الحزب السوري القومي االجتماعي (173)
www.ssnp.net-15-5-2010 

 في قرية أميوف المبنانية أكمؿ دراستُو 1918ولد عاـ : عبد اهلل سعادة (174)
انتمى إلى . 1934االبتدائية في اميوف والثانوية في مدينة طرابمس عاـ 

 وفي نفس العاـ دخؿ إلى الجامعة األمريكية في بيروت 1936الحزب عاـ 
لدراسة الطب، وعند تخرجِو أسس مع زمالئِو مشفى الميناء في طرابمس عاـ 

 انتخب رئيسًا لمحزب ثـ أعيد 1969، اعتقؿ عدة مرات في أيار عاـ  1944
، شبكة المعمومات الدولية، موقع الحزب 1977 وعاـ 1974انتخابو عاـ 

 السوري القومي االجتماعي، المصدر السابؽ
 ،1ج ،5ط مانع بف حماد الجيني،الموسوعة الميسرة،الرياض،الندوة العالمية، (175)

 .462ص ،2003
 .107 ، ص1976-1967فريد الخازف، تفكؾ أوصاؿ الدولة في لبناف  (176)
 .163-162 إنعاـ رعد، المصدر السابؽ، ص(177)
 .223، ص1987 عبد اهلل سعادة، أوراؽ قومية، بيروت ، (178)
عيف زحمتا، حصؿ عمى البكالوريوس - في بيروت1928ولد عاـ :  إنعاـ رعد(179)

، 1949في العموـ السياسية واالقتصاد مف الجامعة األمريكية في بيروت عاـ 
 وانتخب عضوًا في المجمس 1944انتمى إلى الحزب السوري القومي عاـ 
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، (1995-1980-1975) بعدىا انتخب رئيسًا لمحزب 1954األعمى عاـ 
إنعاـ رعد، المصدر .  لُو مؤلفات عديدة1961 وعاـ 1949سجف مرتيف عاـ 

 .11السابؽ، ص
 .176 المصدر نفسو، ص(180)
 وأكمؿ دراستو األولية في 1905ولد في بكفيا ألمبنانيو عاـ :  بيار الجميؿ(181)

مصر بمدرسة اإلرساليات برفقة والده بعدىا عاد إلى بيروت ليكمؿ دراستو 
، بعدىا انتسب إلى كمية الصيدلة في 1926لدى اآلباء اليسوعييف عاـ 

تعزز . جامعة القديس يوسؼ ليتخرج فييا حائزًا عمى شيادة في عمـ الصيدلة
اىتمامو بالرياضة بعد تعينو رئيسًا لالتحاد المبناني لكرة القدـ وىكذا شارؾ في 

، انتخب ألوؿ مرة نائبًا عف بيروت 1936األلعاب االولمبية في برليف عاـ 
االنتخابات النيابية في ، لحد خطار. 1964 وأعيد انتخابو عاـ 1960عاـ 

 .206، ص1996تاريخ لبناف، بيروت، دار لحد خطار ، 
 .81 دافيد غيممور، المصدر السابؽ، ص(182)
رأى البعض اف تشكيؿ المنظمة جاء ردًا عمى الحزب السوري القومي  (183)

المركز العربي لممعمومات، . االجتماعي الذي كاف قد أسسو أنطواف سعادة
الزعامة المارونية مف حبيب السعد إلى سمير جعجع، بيروت، المركز العربي 

 .28، ص1985لممعمومات ، 
بيار الجميؿ، جورج نقاش، حميد فرنجية، ) المجنة التأسيسية ضمت كاًل مف (184)

سعيد المحاـ، موسوعة حزب الكتائب مف بيار . (شارؿ حمو شفيؽ ناصيؼ
، 2007المؤسس إلى بيار الشييد، بيروت، دار اإلنماء الثقافي العربي ، 

 .10-9ص
 .10ص ، المصدر نفسو(185)
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 .29 المركز العربي لممعمومات، المصدر السابؽ، ص(186)
، 1980، تشريف األوؿ 269البناء، لبناف، العدد - مجمة صباح الخير  (187)

 .22ص
عبد السالـ محمد ميدي السعدي، التطورات السياسية في لبناف في ضوء  (188)

، اتحاد المؤرخيف (غير منشورة)، رسالة ماجستير 1975-1958أزمتي عاـ 
، 2003معيد التاريخ العربي والتراث العممي لمدراسات العميا، بغداد، -العرب
 .56ص

ت، .حمدي الطاىر، سياسة الحكـ في لبناف، القاىرة، المطبعة األىمية، د (189)
 .252ص

جاء قرار الحؿ ىذا نتيجة قياـ الحزب السوري القومي االجتماعي بمحاولة   (190)
 .انقالب فاشمة

؛ سعيد لحاـ، المصدر 234-233كماؿ صميبي، بيت بمنازؿ كثيرة، ص (191)
. 93، ص1السابؽ، ج

 .10منشورات مصمحة الدعاية في الكتائب المبنانية، المصدر السابؽ، ص (192)
 ادعى حزب الكتائب بأنو يضـ مابيف عشريف ألؼ إلى ثالثيف ألؼ عضو (193)

جياز الموساد  (اإلسرائيمية)وزير الخارجية  (موشيو شاريت)وعندما سأؿ 
اإلسرائيمي حوؿ الموضوع جاء الرد باف الحزب بضـ خمسة آالؼ عضو فقط 

عمى منح  (شاريت)وليس لو أي حظ في الفوز وعمى رغـ مف ذلؾ وافؽ 
اعترافًا ليـ بجميؿ المساعدة الذي كاف بعض المسيحييف ))المبمغ المتواضع 

قد قدموىا لييود سوريا الذيف أرادوا الرحيؿ إلى إسرائيؿ بعد تأسيس الدولة 
أالف مينارغ،اسرار حرب لبناف، ترجمة مجموعة مف ( (العبرية

 .67، ص2009، 3المترجميف،بيروت، دار الفنوف،ط
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محي الديف )مؤسس المنظمة أنيس الصغير كما ضمت الييئة المؤسسة ليا  (194)
النصولي، حسيف سجعاف، جميؿ مكاوي، عبد اهلل دبوس، محي الديف 

 .59نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص (برغوث، عدناف الحكيـ
 2009 -6 -15 شبكة اإلعالـ الدولية، موقع حزب النجادة الرسمي(195)

www.Najjadoh.org 
 .117 حسيف حمد عبد اهلل، المصدر السابؽ، ص(196)
-59نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص. أصبح رئيس الحزب عدناف الحكيـ (197)

60. 
 .شبكة اإلعالـ الدولية، الموقع الرسمي لحزب النجادة، (198)

www.Najjadoh.org 
النادي الثقافي العربي، القوى السياسية في لبناف، بيروت، دار الطميعة ،  (199)

 .147-146، ص1970
 طمب الموافقة عمى ترخيص الحزب وقد 1949يوـ السابع عشر مف آذار  (200)

فتحي عباس خمؼ، . 1949اعمـ المؤسسوف بالموافقة يوـ التاسع عشر آذار 
دراسة في دوره السياسي بيف عامي -الحزب التقدمي االشتراكي المبناني

كمية -، جامعة الموصؿ (غير منشورة)، أطروحة دكتوراه 1949-1975
؛ برناديت شينؾ، كماؿ جنبالط، التراث العربي 45، ص2007التربية، 

كامؿ إسماعيؿ، : اإلسالمي ودور الدروز في مفيومو بتاريخ لبناف، ترجمة
 .86-85، ص2000، 2بيروت، دار النيار، ط

 .97نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص (201)
 في لبناف في بمدة المختارة وىو مف عائمة 1917ولد عاـ : كماؿ جنبالط (202)

 1936 والثانوية عاـ 1928درزية، أكمؿ دراستو االبتدائية في بمدتو عاـ 
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 درس عمـ النفس وعمـ االجتماع والحقوؽ في جامعة 1937وفي عاـ 
 أصبح وزيرًا لالقتصاد والزراعة 1946السوربوف في باريس وفي عاـ 

فتحي عباس خمؼ، . والشؤوف االجتماعية ثـ تولى بعدىا عدة مناصب وزارية
 .35المصدر السابؽ، ص

، بيروت، المكتبة الحديثة، 1977-1917كماؿ أبو مصمح، كماؿ جنبالط  (203)
 .157، ص1984، 2ط

-1949فارس أشتي، الحزب التقدمي االشتراكي ودوره في السياسة المبنانية  (204)
 .105، ص1989، 1، بيروت، دار التقدمية ، ج1975

،رسالة 1985-1941حسيف حمد عبد اهلل،التطورات السياسية في لبناف  (205)
 .132، ص1990كمية ابف رشد،-،جامعة بغداد(غير منشورة)ماجستير

 .53فتحي عباس خمؼ، المصدر السابؽ، ص (206)
 .87-86برناديت شينؾ، المصدر السابؽ، ص (207)
 .93-92المصدر نفسو، ص (208)
 .219فضؿ شرور، المصدر السابؽ، ص (209)
 .66نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص (210)
 .66المصدر نفسو، ص (211)
 .43دافيد غيممور، المصدر السابؽ، ص (212)
؛ ينظر محمود صالح 234-233كماؿ صميبي، بيت بمنازؿ كثيرة ، ص (213)

  .37الكروي، المصدر السابؽ ، ص
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أعداد التكرار واألعداد التوزيعية يف اللغة األكدية 
دراسة مقارنة 

 عبدالله علي محمد التميم                                  . م.م
 ن

 قسم التاريخ/ كلية اآلداب/ جامعة تكريت

ملخص البحث املوسوم 
 (أعداد التكرار واألعداد التوزيعية في اللغة األكدية )

دراسة مقارنة 
في ىذا البحث محاولة لتسميط الضوء عمى جانب ميـ مف جوانب العدد 

أعداد التكرار )بوصفو مادة لغوية ، فعمى الرغـ مف أف ىذا النوع مف األعداد ممثال بػ
يشغؿ حيزًا ميمًا ومبيمًا في الوقت ذاتو إال انو  وفي غالب  (واألعداد التوزيعية

األحياف نجد اف ىذه الجوانب قد ُأىِمَمت تمامًا عند دراسة موضوع العدد مف الناحية 
القواعدية ،ونظرًا لألىمية التي يشكميا ىذا النوع مف األعداد عمى الصعيديف الصرفي 
والنحوي فقد آثرت دراستيا في المغة األكدية ،ومقارنتيا مع المغة العربية  وبعض مف 

 إنطالقًا مف أىمية المغة االكدية ،وأىمية دراسة قواعدىا بما المغات العاربة األخرى
تتضمنُو مف أقساـ الكالـ الميمة ،وما تحققو مف فائدة؛ والسيما لدى الميتميف بالمغة 
العربية ونحوىا وصرفيا؛ فيي تظير لنا أصالة الظواىر المغوية الموجودة في المغة 

العربية وفيـ الكثير منيا مما عجز عف فيمو المغويوف العرب القدماء؛ لعدـ إحاطتيـ 
 .بالمغة األكدية
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: اقتضت مادة البحث الدخول باتجاىين
أعداد التكرار وآلية صياغتيا مف األعداد األصمية واألعداد التوزيعية والمعنى :  .1

. الذي تؤديو في كؿ حالة
األعداد التوزيعية وصيغ بنائيا او اشتقاقيا مف جذور األعداد ومدى مطابقتيا :  .2

. لمعدد المعدوؿ في المغة العربية
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 ثبت مختصرات المصادر المستخدمة في البحث

مختصره  المصدر

Altbabylonische Brife in Umschrift und ubersetzung , (Leiden) AbB 

Borger, R., Assyrich-Babylonische Zeichenist, (Vluyn), 1978 Abz 

Ungnad, A.,Akkadian Grammar, 5th , ed., Translated by Harry. A.  

Hoffner. JR., (Chicago), 1992 
AG 

Von Soden, W., Akkadiseches Handworterbuch, (Wiesbaden), 1965-
1981 

AHw 

Archive Royales de Mari, (Paris) ARM 

The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of 

Chicago, (Chicago) 
CAD 

A Concise Dictionary of Akkadian , (Wiesbaden),2000 CDA 

Von Soden,W., Grundriss der Akkadischen Grammatik, Roma, 1995 GAG 

The Old Babylonian Tablets from Tel AL-Rimah, (London), 1976 OBTR 

State Archive of Assyrian , (Finland) SAA 

Buccellati, G., A Stractural Grammar of Babylonian , (Wiesbaden), 

1996 
SGB 

Zeitschrift Fur Assyriologie und Vorderasiatische Archaologie, 

(Berlin) 
ZA 
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 ما تركز الدراسات النحوية عمى المواضيع ذات العناويف الواضحة غالبا

متجنبة الدخوؿ في حيثياتيا ،واذا كاف البحث في موضوع العدد في الدراسات النحوية 
يرتكز بالدرجة األساس عمى مدى عالقة العدد بمعدوده مف حيث المطابقة والمخالفة 
فانو وفي كثير مف األحياف ييمؿ ما يتعمؽ او يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعدد مف حيث 
االشتقاؽ أو القواعد النحوية عمى اعتبار اف دراسة العدد قواعديًا ال تتعدى مبحثًا او 
مبحثيف، ميممًة بذلؾ ما يتفرع عنيا مف حيثيات أجدىا في غاية األىمية وبات مف 
الضروري البحث في أعداد التكرار والية صياغتيا مف األعداد األصمية واألعداد 

الترتيبية والمعنى الذي تؤديو في كؿ حالة، فضال عف األعداد التوزيعية وصيغ بنائيا 
او اشتقاقيا مف جذور األعداد ومدى مطابقتيا لمعدد المعدوؿ في المغة العربية  نظرا 

لألىمية التي يشكميا ىذاف النوعاف مف األعداد عمى الصعيديف النحوي والصرفي وبما 
يخدـ اليدؼ المتوخى مف ىذه الدراسة متمثال بتوضيح أوجو الشبو واالختالؼ بيف 
االكدية والعربية وعدد مف المغات العاربة فضال عف تأصيؿ طائفة مف الظواىر في 
المغة العربية بورودىا واستعماليا في المغة االكدية والمغات العاربة التي سبقت المغة 

. العربية مف حيث تاريخ التدويف
األمؿ يحدوني أف أوفؽ ولو بجزٍء يسير في عرض المادة باسموب 

ميسر،يمكف مف خاللو تسميط الضوء عمى جانب مف الدراسات المرتبطة بالعدد 
بيامو في الوقت ذاتو ،ليتبيف مف خالؿ ذلؾ ماىية أعداد التكرار  يتصؼ بأىميتو وا 

. واألعداد التوزيعية 

واهلل ويل التوفيق 
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 (املضاعفة)اعداد التكرار : اوال
يستعمؿ ىذا النوع مف االعداد لمداللة عمى عدد المرات ، يقاؿ في المغة 

ضاعفو فالكرة تعني المرة والجمع كرات : كرر الشيء تكريرا أو تكررا ، أي : العربية 
. ()او مرات

: واعداد التكرار في المغة االكدية عمى نوعيف
. ما يصاغ مف االعداد االصمية.1
. ما يصاغ مف االعداد الترتيبية.2
: مايصاغ من االعداد االصلية .1

والحقة  (-ī)تصاغ ىذه االعداد في المغة االكدية بالحاؽ النياية الظرفية أي 
باالعداد االصمية وىي في حالة  (šu-)ُش  (ضمير الممكية لمشخص الثالث)الكينونة 

 :االضافة عمى وفؽ الطريقة االتية
()

šu  +ī +  اسم العدد االصلي في حالة االضافة
 (اشتيف) ištēnوعادة ما تدخؿ ىذه المواحؽ بشكؿ مباشر فقط مع العدد واحد 

 išteššuاو ( )(اشِتشُّش ) ištiššuحيث نجدىا في العصر البابمي القديـ بصيغة 

 ištēnīšuفي حيف كاف القياس اف ترد بصيغة  (مرة)لمداللة عمى معنى .( )(اشتػشُّش )
بصورة  (اشتيف) ištēn إف دخوؿ المواحؽ المشار الييا في العدد واحد ( )(ِاشػتينػيُش )

مباشرة بحيث يؤلؼ اسـ العدد مع ىذه المواحؽ كممة واحدة اليمكف تجزءتيا ربما يمثؿ 
دوف بقية االعداد .( )(في عصور معينة)ميزة اختص بيا العدد واحد في المغة االكدية 
 االخرى المستعممة في صياغة اعداد التكرار
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: ولتوضيح ذلؾ نورد المثالييف االتييف
شػ ِِ ُِ ِشػِ -ِتػِ -ِا ُِ طػُ -ِنػِ -ُش ِِ -ُش ِب

....... ُاـ-ُكػ-َلػ-ِبػ-شػَ -2اَ 

iš-ti-šu ši-ni-šu ţup-pi 

ú-ša-bi-la-ku-um
(7)
 

مرتيف  (و)ارسمت لؾ رسالة مرة 
 

ُِ ِشػَ -ِتػِ -ِاشػ ػ-ُش ِِ ِِ -دوبُش –شػِ -َؿ  2ِب

مػُ -َلػَ -ِبػِ -شػَ -2ُِ ا ُِ ....... َـ -ُؾ

iš-ti-šu ša-la-ši–šu DUB-pí 

ú-ša-bi-la-kum-ma
(8)
 

ثالث مرات  (و)ارسمت لؾ رسالة مرة 
 ištēnيدخؿ مباشرة عمى العدد واحد (-šu)مما تقدـ نجد اف ضمير الكينونة ُش 

 ištišuبحيث يكوف جزءا اليتجزا مف المفردة  (فېاشتػ)
( ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُش ِِ شِت ِِ وربما كاف ذلؾ بسبب االدغاـ  (مرة)ٍ التي تعني  (ِا

بحيث اصبحا شيًنامضّعفة (š)الخفيؼ وصوت الشيف  (n)الحاصؿ بيف صوت النوف 
(šš)  ثـ خفؼ الصوت المشدد الى صوت واحد مماثؿ وىو الشيف(š)  وذلؾ عمى ،

. وفؽ قوانيف التيسير والتخفيؼ المفظي التي تحكـ لغات الجنس البشري 
وعمى مايبدو انو نتيجة لمثؿ ىذه التغيرات الصوتية فقد اختص العدد واحد 
في المغة االكدية مف العصر البابمي القديـ باتصالو بالمواحؽ المستعممة في صياغة 

اعداد التكرار بشكؿ مباشر بحيث نشأت كممة ذات بنية خاصة مشتقة مف العدد واحد 
واصبح مف غير الممكف بعد حذؼ ىذه  (َمَرة)في المغة االكدية لمداللة عمى معنى 

المواحؽ اف نحصؿ عمى كممة ذات معنى ، بخالؼ ماىي عميو الحاؿ مع االعداد 
-( ī)االخرى ، اذ يالحظ مف خالؿ المثاليف السابقيف امكانية حذؼ الالحقتيف أي 

 ًِ ًِ َِ َِ ُِ ٍِ ٍِ ِِ ِِ ِِ ِِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ِنيُش ) šinīšuمف المفردة   (-šu)وُش ِِ مرتيف : بمعنى  (ِش
( )(ِشف) šinفي المثاؿ االوؿ ليبقى اسـ العدد اثناف 

وىو في حالة االضافة وكذلؾ  
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أي ثالث مرات في المثاؿ الثاني اذ يبقى العدد  (َشاَلشيُش ) šalāšīšuالحاؿ مع المفردة 
وقد استعممت .في حالة االضافة بعد حذؼ المواحؽ المذكورة انفا (َشالش) šalāšثالثة 

المغة االكدية في العصريف االشورييف القديـ والحديث مفردة مستقمة لمداللة عمى 
: مثاؿ ذلؾ . (َمؿَ ) malaوىي الكممة  (َمرَّة): معنى

نيُش  (او)َمَؿ  ِِ mala (ū) šinīšuِش
(10)
 

َمرة ومرتاف 
مف حيث المعنى مع المغة ( َمؿَ  )(malaأي )وربما تطابقت ىذه الصيغة 

وىي كما نرى غير مشتقة مف  (َمّرة)العربية التي تستعمؿ لفظة مستقمة وىي كممة 
اصؿ العدد واحد وليست مضافة اليو ، وكذلؾ الحاؿ مع مرتيف اذ تستعمؿ المغة 

وما عدا ذلؾ فاف  (مرة ومرتيف)بصيغة المفرد والمثنى ليعني  (َمرًّة )العربية ىذا المفظ 
وذلؾ بحسب . ( )(مرات)او  (َمرَّة)العربية تستعمؿ العدد االصمي مضافا الى كممة 

ًَّهُنْ ﴿: ما يقتضيو المعدود مف افراد او جمع ومف امثمة ذلؾ قوؿ ا تعالى   أَوَلَا يَزَوْىَ أَ

تَنُىىَ فِي كُلِّ عَامٍ هَزَّةً أَوْ هَزَّتَيْيِ . ( ) ﴾وَالَّذِييَ لَنْ يَبْلُغُىا الْحُلُنَ هِنْكُنْ ثَلَاثَ هَزَّاثٍ﴿: وقولو عز وجؿ .( ) ﴾يُفْ
ةً﴿: وقولو  تَغْفِزْ لَهُنْ سَبْعِنيَ هَزَّ وفيما ياتي امثمة لصيغ ورود اعداد التكرار في .( ) ﴾ إِىْ تَسْ

: المغة االكدية
اف -َمػ-2اُ -ُشػ-شػِ -َامػ-خػَ 

 فِ -َانػ-طَ -ِتػ-ِيخػ
ha-am-ši-šu-ú-ma-an 

ih-ti-ţa-an-ni 

 (تيمميني)خمس مرات تخطئيف معي 
 

eš-ri-šu aš-pu-ra-ku-um-maـ -ُامػ-ُكػ-رَ -ُبػ-َش َاشػ-رِ -اشػِ 
(15)
 

عشر مرات ابعث لؾ 
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 َشنوـ ِايييِ اشتيف سػبيُش 
اشتشِّريشو َشمُشـ 
شالِشريشو ر بوـ 
َيـ  ِِ ارببشريشو ِاشَّ

ištēn sebîšu IGI šanûm 

ištišširīšû šalšum 
šālširīšû rebûm 

erbeširīšû iššiam
(16)
 

سبع مرات ، الثاني احدى عشرة مرة ، الثالث ثالث عشرة  (االلواح)االوؿ جمب لي 
.... مرة ، الرابع اربع عشرة مرة ،

 

كـُ -ِاكػ-ِبػ-ُش َاقػ-[ ِ ]شػ-شػُ 1ـَ -دِ -و
 we-di-ma 1šu-š[i]-šu aq-bi-ik-

kum
(17)
 

حسنا، ستيف مرة قمت لؾ 
 (َادِ )adiوترد ايضا صيغ اعداد التكرار في المغة االكدية مسبوقة بحرؼ الجر 

: ومف امثمة ذلؾ(  ) (أي الالـ)الذي يعني حتى او ِلػ
َي -تػِ -بػَ -ُش ُدبػ-شػِ -َلػ-شػَ -دِ -اَ 
ـَ -كُـ -اكػ-َلػ-ِبػ-َشػ-2اُ 

a-di ša-la-ši-šu dub-pa-ti-ia 

u-ša-bi-la-ak-kum-ma
(19)
 

 (لوحي)لثالث مرات ارسمت لؾ رسالتي 
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ومف االمثمة التي اوردناىا نجد اف صياغة اعداد التكرار في المغة االكدية 
تسير عمى وفؽ قاعدة مطردة في جميع االعداد وصياغتيا مف العدد االصمي تستند 

وىي مطابقة لما في المغة العربية اذ يأتي .الى استعماؿ صيغة المذكر ليذه االعداد
وىو يقع ضمف قواعد المخالفة . لمداللة عمى التكرار (َمرَّة)العدد مذكرا مع كممة 

. والمطابقة بيف العدد ومعدوده
ىي مف الكممات المؤنثة في المغة العربية ليذا ياتي العدد معيا  (َمرَّة)الف 

بصيغة المذكر وربما استندت المغة االكدية في استعماؿ صيغة المذكر لمعدد االصمي 
 (أي في داللة مثؿ ىذا السياؽ)لصياغة اعداد التكرار الى مثؿ ىذا االساس ضمنيا 

 جاء مدركا وليس –كما في االمثمة السابقة –في المغة االكدية  (َمرَّة)اذ اف معنى كممة 
والضمير  (-ī)ممموسا ولعمو كاف مستترا غير ظاىر َعّبَرت عنو النياية الظرفية أي 

-(. šu)ُش 

ُش -ِشػ-امػ-ِد َخػ-ا
 َـ -مػ[ُكػ]-اكػ-[اَ - َ ]َلػ-ِبػ -[ َ ]شػ-2اُ 

a-di ha-am-ši-šu 

 
ú-š[a]-bi-l[a-a]k- 

[k]um-ma
(20)  

لخمس مرات ارسمت لؾ 

 
 

ِب -رِ -َي ِيكػ-2ِلػ- بػلوَيالَف -ا
ُش -ِمػ-ِامػ-د  ِلػ-ِت ا-2اَ -ُنػ-اف
َي -لويال اينَف -ُب ا-ِصػ-اصػ-ِلػ
ُف -دِ -ِاد-ِلػ

a-na LUGAL be-lí-ia ik-ri-bi 

 
an-nu-ú-ti a-du li-im-mi-šu 

li-iş-şi-pu a-na LUGAL EN-ia 

 

li-id-di-nu
(21)
 

اللؼ مرة ليزداد العطاء لسيدي الممؾ  (الصالة)الجؿ سيدي الممؾ صميت تمؾ 
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 : مايصاغ من االعداد الرتتيبية-2
او  (ūt)يصاغ ىذا النوع مف االعداد في المغة االكدية بوساطة الالحقة اوت 

باالشورية مع الحقة اسـ (-ē)او أي (-ī)باالشورية والنياية الظرفية أي  (utt)ُأتُّش 
اذ تمحؽ ىذه االضافات اسـ العدد  (ia)يَ  (وىي في البابمي واالشوري الوسيط)الذات 

 : الترتيبي كاآلتي
 ia+ ī/ē + ūt/utt +  اسم العدد الترتيبي

: مثاؿ ذلؾ
šanûtē-ia allikَي َاِلمؾ -َشنو تػ 

(22)
 

أذىب لممرة الثانية 
متعمقة  (ia)يَ  (وىي في المثاؿ السابؽ)والبد اف تكوف الحقة اسـ الذات 

اذ نجدىا تتغير طبقا . بشخص الفاعؿ في العصريف البابمي واالشوري الوسيط 
وىو ضمير التممؾ لمشخص  (ia)فتكوف يَ  (أي الفاعؿ)لضمير الشخص القائـ بالفعؿ 

وتكوف . كما في المثاؿ السابؽ  (متكمـ)اذ كاف الفاعؿ شخص اوؿ . ()المتكمـ
اذا كاف ضمير الفاعؿ في .()(المخاطب)وىو ضمير التممؾ لمشخص الثاني  (ka)ؾَ 

: كما في المثاؿ االتي. ( )(المخاطب)الفعؿ مسندا الى الشخص الثاني 
ػ-َشبػ-َؾ تَػ-ِاكػ-ِتػِ -نػُ -َشػ َِ ša-nu-ti-ik-ka ta-šap-pa-raَر -ِب

(26)
 

لممرة الثانية  (لي)انت تكتب 
ويبدو اف المغة االكدية في العصر االشوري الوسيط وما بعده لـ تعد تمتـز 

وىي  )(šu)بمطابقة الحقة اسـ الذات لضمير الفاعؿ في الفعؿ اذ نجدىا اصبحت ُش 
بغض النظر عف ضمير الفاعؿ في .( )(تمثؿ ضمير التممؾ لمشخص الثالث الغائب

: ، ويتضح ذلؾ في المثاؿ االتي()الفعؿ
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ša-aš-šu-te-šu ana (GN)allikَالِّؾ  (GN) َافَ 2ُش -تػ-ُشػ-َاشػ-َشػ
(29)
 

لممرة السادسة  (مكاف ما)اذىب الى 
 šaššutešuفي العبارة (šu)ومف خالؿ المثاؿ السابؽ نجد اف الالحقة ُش 

وىو كما (َالمؾ)allikأي لممرة السادسة لـ تطابؽ ضمير الفاعؿ في الفعؿ  (َششُّشبُش )
( šu)في حيف تمثؿ الالحقة ُش  . (المتكمـ)نرى فعؿ مسند الى ضمير الشخص االوؿ 

وردت  (šu)وفي مواضع اخرى نجد اف الالحقة ُش .()ضمير الشخص الثالث الغائب
: مطابقة لضمير الفاعؿ في الفعؿ كما في المثاؿ االتي

ša-nu-te-šú is-se-qeؽ -سػ- ِيسػ2ُش -ِتػ-ُنػ-َشػ
(31)
 

يأخذه لممرة الثانية 
في المثاؿ السابؽ قد ورد مسندا الى ضمير  (ِاسِّػؽ)isseqeاذ نجد اف الفعؿ 

وىو بطبيعة الحاؿ يطابؽ .( )(i)الشخص الثالث المفرد الغائب متمثال بالكسرة 
كما ذكرنا سابقًا ، ( الغائب)التي تمثؿ ضمير التممؾ لمشخص الثالث  (šu)الالحقة ُش 

باالعداد  (ānu)وتصاغ اعداد التكرار في المغة االكدية بالحاؽ النياية الظرفية َاُف 
 (َشنياف)  šaniānuالترتيبية في العصريف االشورييف الوسيط والحديث مثاؿ ذلؾ صيغة 

لممرة الرابعة ، وىي صيغ : بمعنى (َربياف) rabiānuلممرة الثانية ، وصيغة : بمعنى
كما تصاغ .غير مبرىف عمى وجودىا في العصريف البابمي القديـ واالشوري القديـ

عمى العدد الترتيبي في  (iš)اعداد التكرار في المغة االكدية بادخاؿ النياية الظرفية اش
لممرة  (َشنيش) šanîš: كما في الصيغ االتية . العصريف البابمييف الحديث والمتاخر 

 (َخمِشش) hamšiš لممرة الرابعة ، (ربيش) rebîš لممرة الثالثة ،  (َشمِشش)šalšiš الثانية ،
. ()وىكذا.....لممرة الخامسة 

في نصوص ماري .( )(a.a)آ .كما استعممت المغة االكدية النياية آ
ونصوص العصريف البابمي واالشوري الحديث بعد اسـ العدد لمداللة عمى اسـ منسوب 
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الى العدد عمى غير قياس ، فضال عف الداللة عمى معنى المضاعفة والتكرار في 
. ()مئة مرة: بمعنى(اَ -اَ -مػ) me-a-aثنائي، و: بمعنى (اَ -اَ -نػَ -ُشػ) šu-na-a-a: نحو

ومما تقدـ يمكننا عقد مقارنة بيف اعداد التكرار المبنية مف العدد االصمي 
: وتمؾ المستندة الى العدد الترتيبي عمى وفؽ االتي

بغض النظر  (šu)تستعمؿ اعداد التكرار المستندة الى العدد االصمي الالحقة ُش  .1
عف ضمير الفاعؿ المسندة اليو صيغة الفعؿ في الجممة، في حيف تركز اعداد 
التكرار المستندة الى العدد الترتيبي في بعض االحياف عمى اف تكوف الالحقة 

 .التي تمي العدد مطابقة لضمير الفاعؿ

تأخذ اعداد التكرار المصاغة مف العدد االصمي صيغة المذكر لمعدد الذي اشتقت  .2
منو في حيف تأخذ اعداد التكرار المصوغة مف العدد الترتيبي في الغالب صيغة 

 .المؤنث لمعدد الذي اشتقت منو

غالبا ماتدؿ العبارات التي تحوي اعداد التكرار المبنية مف العدد االصمي عمى  .3
معنى الزمف الماضي في حيف تدؿ العبارات ذات االعداد التكرارية المبنية مف 

 .العدد الترتيبي عمى زمف الحاضر والمستقبؿ

ويمكف اف تقارف صيغ االعداد التكرارية في المغة االكدية مع داللة النائب عف 
في المغة  (َمرَّة)مع االخذ بالحسباف اف كممة . ()المفعوؿ المطمؽ في المغة العربية

العربية ىي لفظة معربة بحسب سياقيا مف الجممة اذ تأتي في بعض االحياف نائبة 
عف المفعوؿ المطمؽ وتاتي غير ذلؾ في احياف اخرى ، وفيما عدا ذلؾ وبما اليقبؿ 
الشؾ البد مف اف تكوف المغة االكدية قد عرفت صيغة النائب عف المفعوؿ المطمؽ 
لتكوف بذلؾ قد تطابقت مع المغة العربية في كيفية االشتقاؽ والمفظ والمعنى والحالة 

: ولتوضيح ذلؾ نستشيد بالمثاؿ االتي مف النصوص المسمارية.االعرابية
 i-na KÙ.BABBAR DAM.GAR-imاـ -يار.باّبار دام.3يوَف -اِ 

na-ba-al-ka-ti-im ša-la-aš 
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اش -َلػ-ِاـ َشػ-ِتػ-َكػ-الػ-َبػ-فَ 
ِات -ِكػ-الػ-بػَ -ا

a-ba-al-ki-it
(37)
 

 (مرات)لمتاجر عبرت ثالث عبورات  (العائدة)مع الفضة 
مف خالؿ ما تقدـ نمحظ اف صيغة النائب عف المفعوؿ المطمؽ واضحة جدا 

واف الصيغة ( )(عبور ، اجتياز): ىي مصدر بمعنى(نبمكِتـ) nabalkatimفالمفردة 
فعؿ ماٍض مف الصيغة األولى رباعي الجذر  (اتِ -ِكػ-الػ-بػَ -ا) a-ba-al-ki-itالفعمية 

وىو ( ب ؿ ؾ ت )(blkt)وىو في االصؿ مف الجذر.(َنَبمُكتُ ) nabalkutuمف المصدر 
وبيذا تكوف االكدية قد طابقت العربية في .()مسند الى ضمير الشخص االوؿ المتكمـ

امكانية التعبير عف صيغة النائب عف المفعوؿ المطمؽ في مثؿ ىذه التراكيب حيث 
صيغة النائب عف المفعوؿ المطمؽ اذ  (َنبالَكِتـ َشالش) nabālktim šalāšمثمت العبارة 

. ورد العدد مع لفظ مف اصؿ الفعؿ
: االعداد التوزيعية: ثانيا

توّزعوه فيما بينيـ أي : التوزيع في المغة العربية معناه القسمة والتفريؽ يقاؿ
. ()تقّسموه او اقتسموه فيما بينيـ واختص كؿ واحد بجزء معيف

وعمى ىذا االساس فإف االعداد التوزيعية ىي تمؾ الصيغ التي تبنى مف لفظ 
العدد بطريقة معينة وتستعمؿ في المغة لمداللة عمى معنى التوزيع او التقسيـ او 

وفي المغة االكدية ىناؾ صيغ خاصة لمواحد واالثنيف اذ ترد صيغة . التخصيص
ištēnâ (اشتينا)اوištēnû (اشتػنو) لممذكر والمؤنث في العصريف  (كؿ واحد)لتعني

كؿ اثنيف في : بمعنى (شّنو)šinnûاالكدي واالشوري القديـ ، ووردت الصيغة 
العصريف البابمييف الوسيط والمتاخر ، ووردت في العصر االشوري الحديث الصيغة 

šinašan (ِشَنَشف) واما صيغ االعداد التوزيعية في االعداد . ( )(كؿ اثنيف): لتعني
 puruss-āفانيا تبنى عمى وزف  (مف ثالثة الى عشرة)
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كؿ  (ُربواَ ) rubûāكّؿ ثالثة، : أي (ُشُمشَّا) šuluššāكما في .( )(آ-ُبرسس)
ولتوضيح ذلؾ نورد .()كؿ عشرة (ُاُشرَّا) ušurrāكؿ تسعة ،  (ُتشواَ ) tušûāاربعة ، 

: االمثمة االتية
 ُا    البي  2ا-نػُ -ِانػ- ِشػ  َش 

 مبش .  2اينِسي  اشتػّنُو 

ša  ši-in-nu-ú  alpī  u 

ištennû  ENSÍ . MEŠ
(44)
 

 (ثوراف وحراث لكؿ واحد)كؿ ثوريف وحراث لكؿ واحد مف االمراء 
 

 

1NINDAف ِمتَخرَتـ اِف ؽَ -ِانػ- ِشػنِينَدا 1
(45)
 ši-in-ni qâne

(46)  

mithartam
(47)  

 

واحد نندا  (تعادؿ)كؿ قصبتيف مساحة 
 

: وكذلؾ

ُشَـّ ُاباف َخشي َقبميتـُ  
َـّ ُا ُشميَمـ ُشػ َش -لُػ-ِامت

 [ت]ُػطُّشَر پ

šumma ubān hašî qablītum 
imittam u šumēlam šu-lu-ša 

puţţura[t]
( 48)

 

. األوسط لمرئة مجزء كؿ ثالثة الى اليميف واليسار  (اإلصبع)اذا كاف الجزء 
اذا كاف الجزء االوسط لمرئة مجزء الى ثالثة اجزاء الى اليميف وثالثة اجزاء الى )

 (اليسار
 

 اقميُتُشُف يانشاـ -ا-ُبػ-رُ 
PN2 PN اقميُتُشُف اشتػبػبػُؿ 

ru-bu-a-am ANŠE eqlētušunu 

PN PN2 eqlētušunu uštepēlu
(49)  
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أي كؿ حقؿ ). لمحقؿ (  )(حمار)كؿ اربعة  (بمساحة)س ، ص تبادال حقوليما 
 (حمار)بمساحة اربعة 

وعمى ىذا االساس نمحظ اف االعداد التوزيعية في المغة االكدية ُتَكّوف مف 
فإنيا تبنى مف لفظ العدد  (عشرة-ثالثة )الواحد واالثنيف بصيغ محددة وفي االعداد 

وأما االعداد .()طويمة (ā)مضافا اليو الالحقة الظرفية  (ُبرُّشس)purrusعمى وزف 
غير واضحة  (Von sodenبحسب )فإنيا  (العشرة)التوزيعية مف االعداد فوؽ 

 مع العدد االصمي لمداللة ( )(كؿ)وفي المغة العربية فقد استعممت المفردة .()تماما
وىذا واضح في قوؿ ا عزؿ  (أي االعداد التوزيعية )عمى ىذا النوع مف التراكيب 

يْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ هِنْهُوَا السُّدُسُ هِوَّا تَزَكَ﴿: وجؿ  بَىَ لِأَ واما الصيغة االساسية المعتمدة . ()﴾ ... وَ
في المغة العربية لمتعبير عف االعداد التوزيعية فيي مابني مف اسماء االعداد عمى 

كاحاد  (العدد المعدوؿ)وىو ما اصطمح عميو في العربية بػ (َمْفَعؿ)او  (ُفَعاؿ)وزف 
الخ ، وتكوف ىذه االلفاظ لممذكر .....وموحد ، وثناء ومثنى ، ثالث ومثمث ، 

والمؤنث بمفظ واحد وىي صيغ مأخوذة مف لفظ العدد االصمي ومعدولة عنو ببناء 
تخفيفا لمفظة اذ يعطي كؿ واحد مف ىذيف البناءيف معنى  (فعاؿ او مفعؿ)صيغة 

العدد التوزيعي فاحاد تعني واحدا واحدا ، وموحد تعني ايضا واحدا واحدا وثناء تعني 
وترد ىذه االلفاظ في العربية . ()وىكذا........اثنيف اثنيف وكذلؾ مثنى وثالث ورباع 

 الْحَوْدُ لِلَّهِ فَاطِزِ السَّوَاوَاثِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْوَلَائِكَتِ رُسُلًا أُولِي ﴿:صفات ومف ذلؾ قوؿ ا تعالى

ثُلَاثَ وَرُبَاعَ  فمثنى ومابعده ىنا ىي صفات الجنحة مجرورة بالفتحة .()﴾أَجْنِحَتٍ هَثْنَى وَ
بدال مف الكسرة النيا ممنوعة مف الصرؼ لموصفية والعدؿ كما يمكف اف تكوف دالة 

. ()عمى الحاؿ ايضا
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ترد لتدؿ عمى الحاؿ او البدلية كما  (أي االعداد المعدولة)او اف ىذه االلفاظ 
بَاعَ﴿: في قوؿ ا تبارؾ وتعالى ثُلَاثَ وَرُ اذ اف . ( ) ﴾ فَاًْكِحُىا هَا طَابَ لَكُنْ هِيَ النِّسَاءِ هَثْنَى وَ

وىو - ما طاب لكـ–مثنى وما بعده يدؿ عمى احواؿ مف النساء او انو بدؿ مف )
الينصرؼ ، النو اجتمعت فيو عمتاف االولى انو معدوؿ عف عدد والثانية انو معدوؿ 

وترد ايضا صيغ ىذه االعداد لغاية اخبارية كما في قوؿ النبي محمد .( )(عف تأنيث
. ()فمثنى االولى خبر والثانية توكيد(صالة الميؿ مثنى مثنى): (صمى ا عميو وسمـ)

ويبدو اف المغة العربية استعممت صيغة تكرار العدد االصمي والعدد الترتيبي 
ادخموا الغرفة واحدا واحدا او اثنيف اثنيف او : نحو.()لمداللة عمى االعداد التوزيعية

ثالثا ثالثا وفي الترتيبي ادخموا الغرفة االوؿ فاالوؿ او الثاني فالثاني أو الثالث فالثالث 
اال انيا تحمؿ .()وجميع ىذه الصيغ في المغة العربية حاؿ مؤولة دالة عمى الترتيب

. ()ضمنا معنى التوزيع
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اخلالصة واالستنتاجات 
دراسة – مف خالؿ دراسة اعداد التكرار واالعداد التوزيعية في المغة األكدية 

: مقارنة تبيف التالي 
تختمؼ العبارات المتضمنة اعداد التكرار في الداللة الزمنية لمفعؿ ، وغالبا ما  -1

تدؿ العبارات المتضمنة اعداد التكرار المسندة الى العدد االصمي عمى صيغة 
الزمف الماضي ، في حيف تشير العبارات ذات االعداد التكرارية المسندة الى 

 .العدد الترتيبي الى الزمف الحاضر والمستقبؿ
يمكف اف تقارف صيغ اعداد التكرار في المغة األكدية مع داللة النائب عف  -2

 .المفعوؿ المطمؽ في المغة العربية
تشترؾ صيغ االعداد التوزيعية في المغة األكدية والعدد المعدوؿ في المغة العربية  -3

 .باف لكؿ مف ىذه الصيغ غاية اخبارية 
استعممت المغات العاربة صيغًا مختمفة لمداللة عمى اعداد التكرار اال اف تمؾ  -4

االختالفات كانت عمى الصعيد البنيوي لمجمؿ ،عمى حيف انيا تطابقت مع 
 .بعضيا مف حيث المعنى

ُخصَّ العدد واحد في المغة األكدية في عصوٍر معينة بميزة دوف بقية االعداد  -5
وىي اكتسابو معنى مستقؿ تنحصر .االخرى المستعممة في صياغة اعداد التكرار

. داللتو بمعنى التكرار
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اهلوامش واملصادر 
                                                   

ينظر الرازي ، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر ،مختار  (1)
. 567، مادة كرر ، ص1981الصحاح،بيروت،

(2) AG,p.59. 
(3) CDA,p.135:b 
(4) GAG,p.117. 

 :وىي صيغة مفترضة لـ يتـ التاكد مف ورودىا في النصوص المسمارية ،ينظر (5)
CDA,p.135:b 

 

يبدو اف المغة االكدية بدات في العصر البابمي الحديث والمتأخر بتطبيؽ القاعدة  (6)
المتبعة في صياغة اعداد التكرار عمى العدد واحد ، ولـ تعد المواحؽ المذكورة 

تتصؿ بيذا العدد بشكؿ مباشر بؿ تـ الفصؿ بيف العدد واحد وما يتصؿ بو مف 
مف العصر البابمي المتأخر لتعني  (التيػنيُش ) iltēnīšuلواحؽ حيث وردت صيغة 

وىي كما نرى يمكف تجريدىا مف المواحؽ واالبقاء عمى العدد االصمي واحد  (مرة)
 .       CDA,p.135:،عف ىذه الصيغة، ينظر

(7) OBTR,No.162,p.133. 
(8) AbB,Vol.9,No.103,p.66. 

وىي االصؿ الذي اشتؽ منو ىذا ( ثف)نالحظ ىنا اف العدد اثنيف عاد الى مادة  (9)
( t)بالثاء  (š)وذلؾ بعد ابداؿ صوت الشيف . العدد في المغات العاربة 

(10) GAG,p.117. 
بالعدد االصمي  (yd)في االوغاريتية يعبر عف عدد المرات بالحاؽ كممة يد  (11)

ؽ -ح ؽ ت ـ-ـ ر-ش ب ع ا د-و-ش ب ع د-ا د ت ي-ؼ ع ف)): نحو
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سيدتي سبع مرات وسبعا عف بعد ( بيف يدي)أي اماـ اقداـ ( ))(ؿ ت
 اسماعيؿ ، خالد ، مقدمة في قواعد االوغاريتية،: ، ينظر((انحنيت
قبؿ العدد  (zmn)وفي االرامية تستعمؿ كممة ز ـ ف .  49، ص1998االردف،

: ينظر. االصمي مباشرة وبصيغتي المذكر والمؤنث لمداللة عمى عدد المرات 
Stevenson,B.,Grammar of Palestinian Jewish Aramic, 

Oxford,1981,p.106. 
. 126:سورة التوبة ، االية  (12)
. 58:سورة النور  ، االية  (13)
. 80:سورة التوبة، االية  (14)

(15) AbB,Vol.9,No.240,p.148. 
(16) CAD,Š,I,p.262:b. 
(17) ARM,Vol.18,p.26. 

، 1988رشيد، فوزي ، قواعد المغة االكدية ،نسخة خطية غير منشورة،بغداد، (18)
 .AG,p.59;GAKK,p.242:وكذلؾ ينظر.33ص

بمعنى إلى بدال  مف  (افَ ) anaوفي اآلشورية القديمة استعمؿ حرؼ الجر 
 .GAG,p.117:ينظر. (ادِ ) adiحرؼ الجر 

(19) AbB, Vol.9,No.162,p.104. 
(20 AbB, Vol.9,No.155,p.100. 
(21) SAA,Vol.10,No.198,p.161. 
(22) GAG,p.118. 

 : ينظر .  (ia)عف الضمير َي  (23)
CDA,p.440:a 
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 :ينظر.   (ka)عف الضمير  َؾ  (24)
CDA,p.139:a 

(25) GAG,p.118. 
(26) CAD,Š,I,p.410:b. 
(27) CDA,p.343:a. 
(28) GAG,p.118. 
(29) CAD,Š,II,p.177:b. 

المزوري ، رونؽ جندي ، الضمائر :لممزيد عف الضمائر في المغة االكدية ينظر (30)
في المغة االكدية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الموصؿ ، 

2007 .
(31) CAD,Š,I,p.410,:b. 

حنوف ، نائؿ ، المعجـ ، :لممزيد عف اسناد الضمائر الى االفعاؿ ينظر (32)
، 2001،بغداد،1المسماري ، معجـ المغات األكدية والسومرية والعربية،ج

. ومابعدىا148ص
(33) GAG,p.118. 

(. ia)او  (ya)ىي ذاتيا ياء النسبة يَ   (a.a)آ .تجدر اإلشارة إلى اف النياية آ (34)
:                 ينظر

AbZ,p.202,No.579:a. 
لممزيد عف إمكانية اشتقاؽ صيغ أخرى ذات معاف مختمفة مبنية مف أسماء  (35)

: األعداد ينظر
GAG,p.118-119 
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المفعوؿ المطمؽ ىو مصدر يذكر بعد فعؿ مف لفظو تاكيدا لمعناه او بيانا  (36)
 ﴿: لعدده او نوعو او بدال مف التمفظ بفعمو ، مثاؿ االوؿ قوؿ ا تبارؾ وتعالى

،والثاني وقفت وقفتيف، والثالث 164:  ﴾  سورة النساء َوَيلََّم اللَُّو ُموَسى َتْيِليًما
. سرت سير العقالء، والرابع صبرا عمى الشدائد، وينوب عنو عدة اشياء 

لممزيد عف المفعوؿ المطمؽ وماينوب عنو " مادؿ عمى عدده"ماييمنا منو ىو 
، 1989،بيروت ،3،ج22الغالييني،مصطفى، جامع الدروس العربية ،ط: ينظر

ومف خالؿ االطالع عمى كتب النحو العربي يبدو اف المفعوؿ المطمؽ الذي يرد 
بعد فعؿ مف لفظو لبياف عدده يقتصر عمى مايدؿ عمى الواحد واالثنيف ؛الف 
التمفظ بصيغة المفرد والمثنى لكممة معينة سيدؿ بالتأكيد عمى النوع والعدد في 

دلت كؿ مف ((ركعت ركعتيف))و((ضربت الولد ضربة))اف واحد فقولنا مثال 
عمى المفعوؿ المطمؽ ؛ النيما لفظتاف مشتقتاف مف اصؿ  (ركعتيف)و  (ضربة)

الفعؿ ودلت كؿ واحدة عمى عدده بحسب صيغتيا في االفراد او التثنية وىذا 
غير ممكف مع بقية االعداد االخرى ، النيا تدؿ عمى عدد مرات وقوع الفعؿ 

اذ التقدير انذرتؾ انذارا  ((انذر تؾ ثالثا))لكنيا غير مشتقة مف لفظو في نحو 
 ﴾  َفاْجِلُدوا ُيلَّ َواِحدٍد ِمْنُيَما ِمَ َة َجْلَدةٍد ﴿: ثالث مرات ، ومثمو قوؿ ا عزوجؿ 

،اذ التقدير اجمدوا كؿ واحد منيما جمدا ثمانيف جمدة وعمى 4:سورة النور ، االية 
اليكوف اال مع مادؿ عمى واحد او اثنيف  (لبياف العدد)ىذا فاف المفعوؿ المطمؽ 

سواء  (مادؿ عمى عدده)مف لفظو وماعدا ذلؾ فيو نائب عف المفعوؿ المطمؽ 
اـ لفظ عدد مع كممة مرة كما في  ((ضربتؾ ثالثا))أكاف لفظا مستقال في نحو

َل َمرَّةٍد ﴿: قوؿ ا  تعالى  ﴾ سورة االسراء  َوِلَيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َيَما َدَخُلوُه َأوَّ
. ((ركعت اربع ركعات))او كاف عددا مع لفظ مف اصؿ الفعؿ نحو .7: ،االية
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، بيروت 2،ج4رضا ، عمي ، المرجع في قواعد المغة العربية ،ط:لممزيد ، ينظر
.  ومابعدىا54،ص2003، 

(37) AbB,Vol.9,No.232,p.144. 
(38) CDA,p.227:b. 

سميماف ، :لممزيد عف االفعاؿ ذات الجذر الرباعي في المغة االكدية ،ينظر (39)
تاريخيا وتدوينيا  (االشورية– البابمية )عامر ، المغة األكدية 

حنوف ، نائؿ ، :، وكذلؾ ، ينظر230-229، ص1991وقواعدىا،الموصؿ،
. 162المعجـ المسماري، مصدر سابؽ ، ص

الرازي ، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر ، مصدر سابؽ ، مادة  (40)
. 719وزع،ص

(41) GAG,p.118;AHw,p.400:b. 
موسكاتي، سباتينو، المدخؿ الى فقو المغات السامية المقارف ، : وكذلؾ ينظر

. 203،ص 1985محمد المطمبي وميدي المخزومي ، بيروت ،: ترجمة 
 :                                        وكذلؾ ينظر. المصدر نفسو : ينظر (42)

SGB,p.64;GAG,p.118 
(43) SGB,p.64;GAG,p.118;AHw,p.1443:b. 
(44) CAD,Š,III,p.53:b. 

(45 )NINDA لفظة سومرية يقابميا باالكدي  nindanum (ِننَدنـ) (عصا): بمعنى 
 (ستة امتار عمى وفؽ مقاييسنا المعاصرة)ـ 6وىي وحدة قياس لمطوؿ تعادؿ 

 .(ستة امتار مربعة )2ـ6وتستعمؿ وحدة قياس لممساحة لتعادؿ 
البات،رينيو، قاموس العالمات المسمارية :،وكذلؾ ينظرCDA,p.254:a:ينظر
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، ترجمة البيرا بونا ، وليد الجادر وخالد سالـ اسماعيؿ ، اشراؼ عامر سميماف 
. 597،رقـ العالمة،245،ص2004، بغداد،

(46  )qanûm (َقنوـ) : مفردة اكدية يقابميا بالسومريةGI (ي ِِ بمعنى قصبة (ِؾ
عمى وفؽ المقاييس  (ثالثة امتار)ـ 3وتستعمؿ وحدة قياس لمطوؿ وتعادؿ 

، (ثالثة امتار مربعة)2ـ3المعاصرة ، كما تستعمؿ لقياس المساحة وتعادؿ 
سميماف ، عامر ، المغة االكدية ، :  ، وكذلؾ ينظرCDA,p.284:a:ينظر

. 302مصدر سابؽ ، ص
(47) CAD,Š,III,p.54:b. 
(48) CAD,Š,III,p.262:b. 
(49) CAD,R.P.401:a. 

وقد استعممت ىذه  (ػرُ ېامػ)imeruوباالكدية  (انشي) ANŠEحمار بالسومرية   (50)
 (مئة لتر)لتر 100حيث تعادؿ  (أي وحدة كيؿ)المفردة كوحدة قياس لمحجوـ 
رقـ . 119البات ، رينيو ، مصدر سابؽ  ص: وفؽ المكاييؿ المعاصرة، ينظر

 ، وعمى ما يبدو فانيا وردت ىنا بوصفيا مقياسًا لممساحة اذ 208العالمة 
تقاس المساحة في بعض االحياف بمقدار ماتحويو مف بذور لمزراعة ، وكانو 

اف مساحة الحقؿ الواحد تسع لزراعة اربعة )اراد اف يقوؿ في المثاؿ المشار اليو 
أي انيا تسع لزراعة اربع مئة كغـ مف  (اضعاؼ حمؿ الحمار مف البذور 

. البذور
في المغة  ( طويمةā)البد مف االشارة الى اف الوظيفة االساسية لالحقة الظرفية  (51)

االكدية ىي توزيعية او تقسيمية اال اف ذلؾ الينفي اف تكوف ليذه الالحقة 
وظائؼ اخرى ذات معاني منفصمة لغويا عف الوظيفة االساسية مف ذلؾ مثال 
ورودىا مع صيغ اعداد االحاد لتكويف الصيغ الدالة عمى الفاظ العقود مثؿ 
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šalāšā (َشالَشا) (ثالثوف)  ،āerb(اربا) (اربعوف).... tišā(تا) (تسعوف)  . 
 Powell,M.A.," The Adverbial Suffix –ā and the: لممزيد ينظر

Morphology of the Multiples of Ten in Akkadian " , ZA , Vol. 
72 , Berlin , 1982 .,p.98ff 

اما في معظـ المغات العاربة فاف االعداد التوزيعية  تبنى بتكرار العدد 
أي  (َشَنيـ َشَنيـ)šanayim šanayimاالصمي ، ومف ذلؾ مثال في العبرية 
أي واحدا  (اَحدو اَحدو) ahadū ahadūاثنيف اثنيف ، وفي العربية الجنوبية 
موسكاتي ، سباتينو ، مصدر :ينظر. واحدا وىكذا مع بقية لممغات العاربة 

 203سابؽ ، ص
(52) GAG,p.118 

في المغة العربية تدؿ عمى العموـ وىي مف الكممات المالزمة ( كؿ)اف لفظة  (53)
لالضافة اذ انيا تؤدي معنى التخصيص بعد االضافة وىي بيذا تجعؿ مف اسـ 

العدد بعدىا داال عمى معنى التوزيع والتخصيص وقد تجرد مف االضافة 
اذ  (كٌؿ يموت)ويمحقيا التنويف الذي يعوض عف االضافة المحذوفة كقولنا 

، ......رضا ، عمي ،المرجع في قواعد:لممزيد ينظر (كُؿ انساٍف يموت)التقدير 
. ومابعدىا188مصدر سابؽ ، ص

. 11:سورة النساء ، االية (54)
ابف سيده ، عمي بف اسماعيؿ ، كتاب العدد :لممزيد عف العدد المعدوؿ ينظر  (55)

في المغة ، تحقيؽ عبد ا بف الحسيف الناصر وعدناف بف محمد الظاىر ، 
وكذلؾ ابف منظورابو الفضؿ .21،ص1993،مكتبة المشكاة االسالمية ، 1ط

،مادة 1994  بيروت ، 3جماؿ الديف محمد بف مكـر ، لساف العرب ،ج 
. 449وحد،ص
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 1:سورة فاطر ، االية (56)
الزجاج ، ابو اسحاؽ ابراىيـ بف السري، معاني القراف واعرابو ، شرح وتحقيؽ  (57)

. 9،ص1988،بيروت ،2،ج1عبد الجميؿ عبده شمبي ، ط
. 3: سورة النساء ، االية  (58)
. 9الزجاج ، ابو اسحاؽ ابراىيـ بف السري،المصدر السابؽ،ص (59)
، (المجرورات-العدد)البقري ، ، احمد ماىر ، دراسات نحوية في القراف الكريـ ، (60)

. 18،ص1986مصر،
: تصاغ االعداد التوزيعية في معظـ المغات العاربة بتكرار العدد االصمي  (61)

. 203موسكاتي ، سباتينو ، مصدر سابؽ ، ص:ينظر
. 371-370ت،ص.، مصر ، د2، ج3حسف ، عباس ، النحو الوافي ، ط (62)

. 84-78،ص3وكذلؾ  الغالييني ، مصطفى ، مصدر سابؽ ، ج
يرى بعض النحاة اف العرب عدلوا عف التكرار العددي بالعدد المعدوؿ اذ  (63)

النو عدؿ عف ذلؾ  ((..جاءوا واحدا واحدا او اثنيف اثنيف ))اليجوز في راييـ 
 370حسف ، عباس ، المصدر السابؽ ،ص: ينظر ((...احاد ومثنى وثالث))بػ

، ويبدو لنا انو الفرؽ بيف التكرار العددي والعدد المعدوؿ اذ يدؿ كالىما عمى 
. معنى الترتيب والتوزيع في الوقت نفسو
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 دور العالقات العامة واالعالم )
 (يف تفعيل أداء احلكومة االلكرتونية

مشروع افرتاضي للحكومت االلكرتونيت العراقيت تطبيقبً على وزارة املبليت 

 (اهليئت العبمت للضرائب)
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاودرىخلولىابراهوم.ىد.ىم.ىأ

ىن
نىقدمىالصحافة/ىكلوةىاالعالم/ىالجامعةىالعراقوة

 املستخلص
اثرت التطورات التكنولوجية في المجتمعات المعاصرة وظيرت آثارىا في 

العمميات االدارية والتنظيمية والفنية في المؤسسات المختمفة خاصة بعد اتجاه العديد 
من الدول العربية لتطبيق مفيوم الحكومة االلكترونية االمر الذي دفع باتجاه تكوين 

 .انماط ثقافية وسموكية معينة حيال تعامالت المؤسسات الحكومية مع جميورىا
وقد فرض التحدي التقني الممثل بشبكة االنترنيت نوعًا من التوسع في 

استخدام تكنولوجيا االتصال والمعمومات في المؤسسات الحكومية في العراق لتحسين 
 .الكفاءة والفعالية لتقديم الخدمة لمجميور

ولما كانت ىذه المؤسسات تحوي اقسامًا او مديريات لمعالقات العامة ميمتو 
فان ىذا يمقي عبئًا متزايدًا عمى . بناء العالقات المتبادلة مع الجميور المتعامل معيا

جياز العالقات العامة بوصفو المسؤول عن التواصل مع الجميور في ظل التحوالت 
الجوىرية في عممية االتصال وفي مقدمتيا شبكة االنترنيت وضرورة توظيفيا بشكل 

. جيد فييا
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يمر العالم بمرحمة انتقالية عميقة وشاممة في جميع المجاالت وىي مرحمة 

يتفاقم فييا دور التكنولوجيا الحديثة في التحول من االساليب التقميدية في االدارة الى 
االساليب االلكترونية وبات مفيوم الحكومة االلكتروني عنصر تميز لممؤسسات 

 .الحكومية والدول
والييئة العامة لمضرائب احد تشكيالت وزارة المالية التي ليا موقع الكتروني 

عمى شبكة االنترنيت، قد حاولنا من خالل البحث دراسة امكانية تطبيق مشروع 
الحكومة االلكترونية عمى ىذه الييئة من خالل موقعيا االلكتروني ومعرفة دور 

العالقات العامة في تحويل النشاط االتصالي التقميدي لمسؤولي الييئة الى نشاطات 
اتصال الكتروني ودور قسم العالقات العامة في تحديد صورة ايجابية عن الييئة 

 .ومدى تحقيق التغذية العكسية بعد القيام بعممية االتصال
وتكمن اىمية البحث في كونو يستقصي مدى تأثير وظيفة االتصال لتطبيق 

االدارة االلكترونية ان تم تطبيق مشروع الحكومة االلكترونية في الييئة العامة 
ىيكميا  )لمضرائب ودورىا في احداث تغييرات جذرية في مالمح االدارة الحكومية

 .(وسموكيا واشكال اتصاليا بالجميور واساليبو 
قسم البحث الى أربعة مباحث تطرق المبحث االول إلى اإلطار المنيجي 

الذي تضمن مشكمة البحث وأىميتو واألسس المنيجية األخرى المستخدمة في أطار 
البحث، اما المبحث الثاني العالقات العامة في المؤسسة الحكومية وأىدافيا ودورىا 

في مساىمة تشكيل الصورة الذىنية لممؤسسة، اما المبحث الثالث تناول الحكومة 
، اما المبحث الرابع فتناول نتائج (بيئتيا- عناصرىا- نطاقيا- مفيوميا)االلكترونية

 .البحث الميدانية
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 ادلجحث األول
 اخلطىاد ادلنهجيخ

فرض التحدي التقني الممثل بشبكة االنترنيت توسعًا في استخدام تكنولوجيا 
االتصال والمعمومات في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من اجل تحسين 

الكفاءة والفعالية لتقديم الخدمة لمجميور والن أقسام العالقات العامة ىي مكون اساسي 
في المؤسسات الحكومية من حيث دوره في بناء العالقات المتبادلة مع كل جميور  

المتعامل مع المؤسسة سواء كان الجميور داخمي ام خارجي فان ذلك االمر يمقي عبئًا 
متزايدًا عمى قسم العالقات العامة كونو المسؤول عن التواصل مع الجميور في ظل 

التحوالت الجوىرية في عممية االتصاالت وفي مقدمتيا شبكة االنترنيت وضرورة 
 .توظيفيا بشكل جيد فييا

  يشكهخ انجحث-1
حممت التغييرات المتنوعة في عالم الوسائط االلكترونية تأثيرات متعددة في 

الركائز األساسية لمعالقات العامة االمر الذي البد ان يسيم في طبيعة االتجاه 
الستخدام ىذه الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوطيد عالقة المؤسسة الحكومية بالجميور 

المتعامل معيا خاصة في ظل الميزات التي وفرتيا ىذه الوسائل كسيولة الحصول 
 .عمى الخدمة وسرعتيا الى جانب قمة التكمفة وتوفير الوقت والجيد

في ىذا البحث نحاول الوصول الى طبيعة الخدمة االلكترونية التي من 
الممكن ان توفرىا وزارة المالية  من خالل تحقيق اتصال متناسق بين المؤسسة 

 .وجميورىا
الى جانب محاولة اقتراح مدى الصالحيات التي من الممكن ان تمنح لقسم 

العالقات العامة في ىذه الوزارة لممارسة ميماتو ووظائفو عبر موقع الوزارة 
لذا يمكن صياغة المشكمة البحثية بتحديد ماىية الدور المقترح لمخدمة . االلكتروني
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االلكترونية عمى موقع وزارة المالية في تشكيل الصورة الذىنية من الوزارة لدى 
 .الجميور المتعامل معيا ومدى القدرة في تحقيق الموقع اتصااًل فعااًل بين الطرفين

   أهًيخ انجحث-2
تأتي اىمية البحث كونو يركز عمى مدى التأثر المتوقع لعمل العالقات العامة 
من خالل تكنولوجيا االتصال والمعمومات عند تطبيق مشروع الحكومة االلكترونية في 

الوزارة وطبيعة االتصال بالجميور عبر الموقع االلكتروني وقياس الصورة الذىنية 
المتوقعة عن تمك المؤسسة لدى جميورىا الخارجي لمعرفة األىمية التقديرية لمصورة 

االيجابية لموزارة لدى جميورىا ومدى تحقق التغذية العكسية بعد القيام بعممية 
 .االتصال

   أهذاف انجحث-3
 :-يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية

 معرفة أداء المختصين في الوزارة واتجاىاتيم حول الموقع االلكتروني لموزارة  - أ
وكيفية مزاولة االفراد المعنيون لمياميم االتصالية بالجميور الخارجي عبر 

 . االنترنيت
 التعرف الى الميزات التي يحققيا االتصال االلكتروني لجميور الوزارة  - ب

 .المتعامل مع الموقع االلكتروني عمى االنترنيت
معرفة مدى تحقيق الخدمات االتصالية التي يمكن ان تقدميا الوزارة عبر  - ت

 .موقعيا لمتغذية العكسية لجميورىا
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   رس اؤالد انجحث-4
: حددت تساؤالت البحث بالشكل التالي 

ما الصالحيات المقترحة التي تمنحيا الجية المشرفة عمى موقع المؤسسات  - أ
الحكومية عمى االنترنيت لالدارات االخرى بشكل عام والقسام العالقات العامة 
بشكل خاص لالشراف عمى الموقع وتزويده بالبيانات والمعمومات التي تتالءم 

 مع احتياجات الجميور ومتطمباتو؟
ما مدى اسيام موقع الوزارة عمى االنترنيت من وجية نظر القائمين عميو في  - ب

 بناء صورة ذىنية ايجابية لموزارة لدى جميورىا ؟
كيف يمكن لمسؤولي العالقات العامة ان يتواصموا بفعالية مع جميور الوزارة  - ت

 عبر موقعيا االلكتروني؟
 ما الميزات المقدمة التي يوفرىا موقع الوزارة لجميورىا ؟ - ث
ما الدرجة المتوقعة الستفادة الجميور من الخدمات المتوفرة عمى موقع الوزارة  - ج

 .االلكتروني 
   ينهج انجحث-5

اعتمد البحث عمى المنيج المسحي المالئم لمدراسة الوصفية التي تيدف الى 
دراسة االفراد ولمكشف عن مدى استخدام االتصال االلكتروني وفائدتو واىميتو 

 .واسيامو في تحقيق توازن اتصالي بين الوزارة والجميور
   رلزًع انذراسخ-6

وتحديد المدة الزمنية لعممية  (الييئة العامة لمضرائب  )تم اختيار وزارة المالية
 .2011 لعام – ايار – نيسان –جمع البيانات من عينة البحث خالل اشير اذار 
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   عينخ انجحث-7
تم اعتماد عينة عمدية بما يخدم اىداف البحث عن طريق اختيار غير 

عشوائي طبقًا لممعرفة التامة لمجتمع البحث وتم تطبيق البحث عمى عينة من جميور 
شخصًا من  ( 204 )الييئة العامة لمضرائب من خالل اختيار عينة عمدية قواميا

المتعاممين مع الييئة من اصحاب الشركات واصحاب المين الحرة والقطاع الحكومي 
والمكاتب االستشارية والخدمات التجارية والسياحية واالعالمية والفنية وغيرىا وحسب 

 ما تم التوصل اليو خالل فترة البحث من مقابالت معو
   أدواد انجحث-8

 :-تم اعتماد االدوات االحصائية التالية في عممية جمع البيانات
 االسزًبرح االسزجيبنيخ - أ

تم اعداد استمارة استبيانية خاصة بالجميور المتعامل مع الييئة العامة 
لمضرائب لمتعرف عمى آرائيم في االستخدام الرقمي وااللكتروني لعممية تعامميم مع 

الييئة ومدى امكانية ان تحقق ىذه الوسيمة االتصالية اتصااًل فعااًل وتوازنًا بين 
 .الطرفين

  ادلمبثهخ - ة
تم استخدام اسموب المقابمة مع رؤساء االقسام في الييئة ومنيا قسم العالقات 

واالعالم عبر توجيو مجموعة من االسئمة التي ليا عالقة بطبيعة عمميم وارتباطو 
بالمواطن واىم المعوقات والمشاكل التي تواجيو انسيابية العمل وتأثير استخدام 

التكنالوجيا الرقمية عمى تطوير العمل من حيث السرعة والكفاءة ودور قسم العالقات 
واالعالم في تفعيل التوضيح لالتصال االلكتروني بين الييئة والمواطن والتعرف عمى 
طبيعة عمل قسم العالقات واالعالم ودوره الحالي والتصور المفترض لدوره في حالة 

استخدام التقنية الرقمية وقدرة قسم العالقات واالعالم في االسيام لتحسين صورة الييئة 
 .باتجاه ايجابي عبر موقع الييئة عمى االنترنيت
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 ادلجحث انثبني
 انعاللبد انعبيخ يف ادلإسسخ احلكىييخ

 ( انزبثري - رشكيم انصىرح انذهنيخ –االهذاف  )
نتيجة لتطور دور الدولة الذي شمل كل اوجو الحياة االقتصادية واالجتماعية 

والتعميمية والصحية وغيرىا من المجاالت، والن من االىداف االساسية لممؤسسة 
الحكومية ىو تقديم الخدمات لتحقيق المصمحة العامة ولالىتمام بالعالقات الجيدة مع 

الجميور لذا استوجب االمر ايجاد ادارة متخصصة بالعالقات العامة يكون ىدفيا 
 .االساسي بناء جسور من الثقة والتواصل بينيا وبين الجميور

  اهذاف انعاللبد انعبيخ-:اوالًال 
استقرت االىداف التقميدية لالدارة الحكومية عمى تحقيق الكفاءة االدارية 
لموصول الى االىداف المرسومة باقل تكاليف وباقل وقت وافضل جودة وتعريف 

السعي الفعال نحو  ))الجميور بيا من خالل قسم العالقات العامة الذي ييدف الى
 (1)((تحقيق اداء عمى مستوى عاٍل من الجودة وبخاصة في اعداد البرامج والنشاطات 

، والتوعية بأىداف المؤسسة وسياساتيا والعمل عمى ايضاح برامجيا وارشاد الجميور 
الى الخدمات التي تؤدييا وكيفية الحصول عمييا واالىم الوصول الى ىدف تأسيس 

ىوية المؤسسة وصورة قيادية لممؤسسة في المجتمع وتدعيم العالقة بالجميور بوسائل 
 .االتصال المتعددة

من ىنا فان العالقات العامة تعد نشاطًا مينيًا متخصصًا تسعى من خاللو 
 ....لتقوية العالقة بين المؤسسة وجميورىا بيدف تحقيق اتصال فعال بين الطرفين
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 :-ولمعالقات العامة في المؤسسة الحكومية وظائف متعدد وهي
 ويعني بيا جميع البيانات وتحميميا وتفسيرىا سواء كانت  )):- البحوث والدراسات

البحوث تتعمق بالجميور الداخمي او الخارجي وسواء كانت عن سمعة او خدمة 
او فكرة، وىذه البحوث ميمة جدًا لالدارة النيا تساعد في رسم السياسات والخطط 

 .(2)((العامة والبرامج الرامية الى تحقيق اىداف المؤسسة بفاعمية 
 وتيدف ىذه الوظيفة الى اعالم الجميور بالتشريعات  )):- االعالم والمعموماتية

والقوانين والتعميمات الحكومية، اضافة الى اعالم صانعي القرار بردود االفعال 
 .(3)((السريعة لمرأي العام 

 وىي وظيفة يدافع بيا عن نشاط المؤسسة :- تصحيح المعمومة واالخبار
وحمايتيا من اية حمالت اعالمية تشن عمييا او في حالة نشر اخبار غير 

 .صحيحة حوليا باستخدام وسائل االعالم المناسبة
  يسبهًخ انعاللبد انعبيخ يف رشكيم انصىرح انذهنيخ نهًإسسخ-:ثبنيبًال 

يقع عمى عاتق قسم العالقات العامة مسؤولية تكوين الصورة االيجابية عن 
المؤسسة عمى اساس من الحقائق والمعمومات الصحيحة، لذا فأن برامج العالقات 

العامة في المؤسسة الحكومية تعد محاوالت مخططة باتقان تخمق نوع من الصالت 
التي تسيم في دعم جوانب الفيم واالحترام بين المؤسسة والجميور، ومن اىم البرامج 

 :التي تعدىا العالقات العامة لبناء صورة جيدة لممؤسسة
حمالت التعميم وتدعيم االتجاه )اعداد الحمالت االعالمية بأنواعيا المختمفة

 .(والسموك، حمالت االقناع واكتساب سموكيات معينة، تعديل سموكيات وعادات قديمة
اضافة الى االستخدام الفعال لبرامج العالقات العامة لتصحيح االفكار 

 .الخاطئة واثارة اىتمام الجميور بنشاط المؤسسة واىميتو
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ولتحقيق الصورة الذىنية السميمة لممؤسسة والذي تعده برامج العالقات  ))
العامة وضوح اليدف الذي يجب ان يضعو المسؤولون في االدارة والدراية بالجميور 
المستيدف وتحديد ميزانية البرنامج وتحديد الجدول الزمني الخاص بالبرنامج وابراز 

 .(4)((جوانب التميز والتفوق في المنتجات والقدرات والخدمات 
وتقوم الصورة المثالية لمعالقات العامة عمى االنطباع الحقيقي المستند الى 

التجربة والمعرفة والفيم لمحقائق، لذا من الصعب تحسين الصورة بل من الممكن 
اكتساب صورة جيدة عند تقديم االسباب التي نجمت عن تشويو الصورة سواء كانت 

عن سموك غير قويم او عن تمقي معمومات خاطئة، من ىنا فالبد من اعداد 
والعالقات العامة لبرنامج فعال يشتمل عمى استراتيجيات محددة لتغير اتجاىات 

الجميور وصورة المؤسسة لدى افرادىا من اجل تحقيق نتائج ممموسة يستطيع من 
خالليا المؤسسة تحقيق اىدافيا وتكوين اتصال قوي بينيا وبين وجميورىا والوصول 

 .الى صورة ذىنية ايجابية ليا
  رأثري ركنىنىجيب ادلعهىيبد يف انعاللبد انعبيخ-:ثبنثبًال 

شممت تكنولوجيا المعمومات نشاطات العالقات العامة وكان ليا انعكاساتيا 
االيجابية عمى وسائل االتصال التي تستخدميا، فزادت اعدادىا وتغيرت اولوياتيا 

وطورت قدرتيا بحيث اصبحت من العوامل االساسية والمساعدة عمى تطوير قدرات 
بدرجة يمكن ان تؤدي الى تمعب دورًا اكثر فاعمية في المؤسسات  ))العالقات العامة

 .(5)((الحالية والمستقبمية 
ويتضح تأثير تكنموجيا المعمومات في العالقات العامة جميًا عندما تتم 

التفاعمية والكثافة العالية .. ممارستيا عبر الوسائط المتعددة والمختمفة في الحضور
فان تأثير ىذه السمات انعكس في تغيير توجيات ممارسي العالقات  ))لممعمومات 

العامة في سعييم نحو ايجاد الطرق المثمى لخدمة الجماىير بواسطة قنواتيم 
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، حيث ان الوسائط المتعددة بالنسبة ليم ىي اداة انتاجية واداة لجمع (6)((االتصالية
المعمومات وتخزينيا واستخداميا وىي ايضًا اداة تعميمية تساعد عمى اكتساب ميارات 

 .ومعارف جديدة
وىنا البد ان نذكر ان عممية التحول من النمط التقميدي الى النمط االلكتروني 

المتمثل بتطبيقات تكنالوجيا المعمومات ال ينبغي ان ينظر الييا بوصفيا مشروعًا 
تكنموجيا فحسب بل بقدر ما ىو تغيير ثقافي ومؤسسي تعميقات بكيان المجتمع وىيكل 

 .عمل الدولة وطرائقيا
لذا فان ىذه التكنالوجيا ىي احد عناصر التحول والتغيير المذان يتكامالن ))

 .(7)((مع العنصر البشري الموجود من حيث طريقة تفكيره وثقافتو الستخدام التكنالوجيا
 كيف يمكن ان يكون تقبل الجميور :ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو

لممؤسسة التي تستخدم التقنيات التكنموجية في عمميا ؟ ىنا يكون دور العالقات العامة 
في ان تقدم المشورة لممؤسسة بشأن الممارسات المناسبة التي تحقق الفيم الجماىيري 
ليذا التحول وكذلك مساعدة الجميور عمى فيم تأثير التغير التكنولوجي والتوصل الى 

تفاىم مشترك واياىم يوضح من خاللو اىمية التغيير والتحول في تقديم الخدمة وما 
 .ينجم عنو من سيولة ومرونة في انجاز العمل

  اهى اسزخذايبد انعاللبد انعبيخ نشجكخ االنرتنيذ-:راثعبًال 
اتاحت شبكة االنترنيت الكثير من قنوات االتصال والتي اسيمت في ايجاد 
فرص من التواصل مع الجميور بشكل متناسق ومتوازن واقل كمفة وذلك من خالل 

شبكة الويب التي تعرض لنشاطات المؤسسة بشكل دعائي حديث، وىناك البريد 
االلكتروني والبريد الصوتي حيث يمكن لممارسي العالقات العامة الرسال توصيات 
اعالمية وتصريحات اخبارية لالعالم ونقل النشرات الصحفية لممحررين ولالخبار  

العاجمة عن المؤسسة لمختمف الصحف، كما تمك استطالعات الرأي بالبريد 
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االلكتروني خيارًا ميمًا لممارسي العالقات العامة لجمع البيانات والمعمومات لتطوير 
العمل المؤسسي ومع وجود مواقع لممؤسسة عمى االنترنيت فان تقديم الشكاوي التقميدية 

قد تتغير فاصبح الكترونيا واضافات دور العالقات العامة اصبح استشاريًا لتحسين 
 .مستوى االداء من خالل فحص وتقويم اسموب الشكاوى واتجاىيا وايجاد الحمول ليا

 ...اهذاف انعاللبد انعبيخ : خبيسب 
ويساعد استخدام شبكة االنترنيت في العالقات العامة عمى تحقيق اىداف 

ارسال النشرات والمواد االخبارية الى وسائل : كثيرة في مقدمتيا االىداف االعالمية
االعالم ومراقبة مؤشرات شبكة االنترنيت عن المؤسسة وتكفي التساؤالت والتفسيرات 
المختمفة من المحررين وامكانية الرد عمييا ومن ثم تستفيد العالقات العامة من شبكة 
االنترنيت بالحصول عمى اكبر كم من المعمومات تمكنيا من االعتماد عمى الوسائل 

التقميدية الى عالم اوسع ووسائل اكثر مرونة كذلك تتوافر فرص اكبر لممارسي 
العالقات العامة لمتعرف عمى الجميور او زوار الموقع ووقت الزيارة وتاريخيا وغيرىا 

 .من المعمومات
ان ىذه التكنموجيا المتطورة ليا اىمية بالغة في مجال العالقات العامة الن 
تحوالت وتغييرات سريعة سوف تمحق بطبيعة الجماىير التي تتعامل المؤسسة واياىا 

بمبادئ االتصال واالقناع التي تعتمد عمييا المؤسسة في مواجيتيا والعالقات 
ومع انشاء . بالجميور ومفاصل الدولة االخرى ووسائل االتصال الجماىيرية

المؤسسات الحكومية مواقع ليا عمى شبكة االنترنيت اصبحت اكثر قربًا من الجميور 
وكون ىذا لدى مستخدمي الشبكة من الجميور انطباعات معينة عن تمك المؤسسة 

اضافت الييا نوعًا من المكانة كما واكسبت خدمة االنترنيت لممؤسسة خبرة في مجال 
استخدام التكنموجيا وخاصة لدى ممارسي العالقات العامة حيث ييتم ممارسي 
العالقات العامة عند تنفيذ استراتيجيات االتصال عبر االنترنيت لتحقيق النقدية 
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العكسية سماع رأي الطرف االخر فاالتصال يكون اقل فاعمية اذا لم يشارك الجميور 
 .مرسل الرسالة وتفقد الوسيمة االتصالية فاعميتيا

ويرى باحثون ان اشكال االتصال التي تتداخل مع الحاسوب بوصفيا  ))
 .(8)((وسيطًا بطبيعتيا متفاعمة وىي التي تعمل عمى تسييل االتصال الثنائي االتجاه 
ومن ىنا يتضح لنا ان ممارس العالقات العامة يستطيع دمج التطورات 

التكنموجية ذات االىمية في ممارسة وظيفتو بما يحقق لو فاعمية مثمى في اتصال 
بالجميور وادراك قدرات تكنموجيا المعمومات المتاحة ايضًا واالعتراف بان ىذه القدرات 

البد ان يتم استغالليا بشكل مناسب ومتابعة اخر المستجدات التقنية في خدمة 
 الجميور وتأكيد عدم اىمال اىمية االتصال القائم عمى الحوار والمحادثة مع الجميور
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 ادلجحث انثبنث
 احلكىيخ االنكرتونيخ

 ( ثيئزهب – ركبئزهب – نطبلهب –يفهىيهب  )
  ادلفهىو-:اوالًال 

يقصد بالحكومة االلكترونية ىي ان تؤدي المصالح الحكومية وظائفيا "" 
وميماتيا ازاء ما يتعمق بخدمة الجميور او فيما نيتيا بطريقة الكترونية عن طريق 

"" ، فيما عرفيا البنك الدولي بانيا(1)تسخير تقنية المعمومات ووسائل االتصال الحديثة
مصطمح حديث يشير الى استخدام تكنموجيا االتصاالت والمعمومات من اجل زيادة 
كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة في ما تقدمو من خدمات لممواطن ومجتمع 
االعمال من خالل تمكينيم من المعمومات بما يدعم النظم االجرائية الحكومية كافة 

ولكي تحقق مشروعات الحكومة االلكترونية االىداف المرجوة منيا . (2)""عمى الفساد 
:- "" وىي تقديم خدمات ومنتجات حكومية ذات جودة عالية فان ذلك يتطمب منيا

توفير بيئة تحتية مناسبة وايجاد النظم والتشريعات المالئمة واعادة النظر في طريقة 
 .(3)""سير المعامالت الحكومية وتوفير القدرات والطاقات البشرية المؤىمة 

  نطبق احلكىيخ االنكرتونيخ -:ثبنيبًال 
ولمحكومة االلكترونية من خالل تحديد نطاقيا فوائد كثيرة لالفراد والمؤسسات 
واالدارات الحكومية ولمقطاع الخاص من حيث قدرتيا عمى تحقيق الشفافية من خالل 
االتاحة المتساوية لكل المعمومات المرتبطة بالوزارات واالجراءات والخدمات الحكومية 
لمجميع من افراد ومؤسسات حكومية او خاصة وتخفيض دورة الوقت المرتبطة بانتاج 

الخدمات بطبيعتيا الفورية وايصاليا وسرعة االستجابة لطمبات الجميور وتطبيق 
، كذلك تبسيط االجراءات وتوفير النفقات وتقميل االخطاء (4)""الالمركزية المؤسسية 
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ومن خالل الحكومة االلكترونية يمكن توفير البيانات . اثناء اجراء المعامالت
والمعمومات لممستفيدين بصورة فورية وتوظيف تكنموجيا المعمومات لدعم وبناء ثقافة 

ايجابية لدى كافة العاممين وترشيد التكاليف المالية عن طريق تقميل اوجو الصرف في 
انجاز ومتابعة العمميات االدارية المختمفة مما يؤدي الى تعزيز الكفاءة االقتصادية 

اضافة الى التعميم المستمر وبناء المعرفة بسبب اعتماد آلية العمل االلكتروني الذي 
 .يخضع لتطورات ومستجدات دائمة

  انزكبئز االسبسيخ نهحكىيخ االنكرتونيخ -:ثبنثبًال 
 :-تقوم فكرة الحكومة االلكترونية عمى ركائز اربعة اساسية وهي

تجميع كافة االنشطة والخدمات المعموماتية والتفاعمية والتبادلية في موضع واحد  - أ
ىو موقع الحكومة الرسمي عمى شبكة االنترنيت في نشاط اشبو ما يكون بفكرة 

 .جيات الدوائر الحكومية
تحقيق حالة اتصال دائم بالجميور مع القدرة عمى تأمين كافة االحتياجات  - ب

 .  االستعالمية والخدمية لممواطن
تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق واالداء واالنجاز بين دوائر الحكومة ذاتيا  - ت

 .ولكل منيا عمى حدة
تحقيق وفرة في االنفاق في كافة العناصر بما فييا تحقيق فوائد افضل من  - ث

 .االنشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري
ًً لتطبيق  ان الحكومة االلكترونية في اية دولة يجب ان ال تكون استنساخًا
لتجارب دول اخرى اذا اريد ليا النجاح والفاعمية الن متطمباتيا تعتمد بشكل جوىري 

عمى البناء الخاص لمحكومة الواقعية وعمى االداء الخاص بالموظف الحكومي وعمى 
 .الثقافة الخاصة لمجتمع المواطنين
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واذا كانت بعض المفاىيم لمحكومة االلكترونية تقوم عمى اساس تجميع 
اذ ال يرى البعض "" الخدمات في وضع واحد فان مفاىيم اخرى تناقض ىذه الفكرة 

حاجة النتياج مسالك التجميع بل يمكن ان يتحقق االنجاز افضل ان تم انشاء اكثر 
من مركز لمعمل الحكومي االلكتروني وىذا من جديد يعيد التساؤل حول النظامين 

 .(5)""المركزي والالمركزي واييما افضل في الواقع التطبيقي 
 حيث ان الحكومة االلكترونية تعيد امتحان كافة النظريات االدارية 

والدستورية لمحكم وىي من حيث المفيوم لمدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتيا او 
 .فيما بين الدوائر المختمفة باستخدام شبكات المعمومات واالتصال عن بعد

 : ثيئخ احلكىيخ االنكرتونيخ ين خالل حتذيذ انذور وادلزايب -:راثعبًال 
وفقًا لتصور شامل لمحتوى الحكومة االلكترونية الذي البد ان يتضمن محتوى 
معموماتي يغطي كافة حاجات الجميور ومع مؤسسات الدولة او فيما بينيا او بين تمك 

وىناك ايضًا محتوى خدمي ينتج تقديم مع اجيزة ... المؤسسات والقطاع الخاص
فان الحكومة االلكترونية يمكن "" الدولة معًا في كل وقت بوسيمة تفاعل يسيرة من ىنا 

ان تكون وسيمة بناء اقتصاد قوي تساىم في حل مشكالت اقتصادية وان تكون وسيمة 
اجتماعية تساىم في بناء مجتمع قوي ووسيمة تفاعل بأداء اعمى وكمف اقل وىي ايضًا 
وسيمة اداء باجتياز كل مظاىر التأخير والتباطؤ في اداء الجياز الحكومي وىي ايضًا 

ادارة رقابية لما تتمتع بو النظم والتقنية من امكانيات التحميل والمراجعة آليًا لألنشطة 
 .(6)""التي تتم عمى الموقع 

 :-ولذا فان من اهم االغراض المناطة بالحكومة االلكترونية
 .تحقيق فعالية االداء الحكومي - أ

 تقديم موقع واحد لممعمومات الحكومية - ب
 .نقل االجراءات الحكومية عمى الموقع - ت
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 .تطبيق النماذج الرقمية واتاحة تعبئتيا عمى الموقع - ث
تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية والتشفير في بيئتي االتصال  - ج

 .والحاسبات
 .    تقديم الخدمة الحكومية عمى الموقع - ح

ولتحقيق ىذه االغراض وما يتفرع عنيا ال يمكن ان ينجز دون اعتماد "" 
استراتيجية واضحة في بناء   الحكومة االلكترونية استراتيجية تنطمق من دراسة الواقع 
القائم ومشكالتو قبل المباشرة في نقل العمل الرقمي اذ سيؤدي ذلك الى انتقال عيوب 

 .(7)""الواقع الى البيئة االلكترونية
  اسبسيبد ثنبء احلكىيخ االنكرتونيخ-:خبيسبًال 

من اجل تأسيس حكومة الكترونية البد من توفير مجموعة من المتطمبات 
 :-االساسية تقنية وتنظيمية وادارية وقانونية وبشرية وبالشكل التالي

حل المشكالت القائمة في الواقع قبل االنتقال الى البيئة االلكترونية اذ يجب ان  -1
تقوم الحكومة بتوفير المعمومات الالزمة بمواطنييا عبر االنترنيت حيث يجب ان 

تتواجد سياسة يتم بموجبيا تحديد جميع الوثائق والمعمومات والنماذج الحكومية 
مباشرة عبر االنترنيت وفي ىذا االطار فان اكبر مشكمة يمكن مواجيتيا عند 

الشروع بتطبيق مشروع الحكومة االلكترونية ىي مشاكل التوثيق القائمة في الواقع 
اذ ليس ثمة نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعيا 

الصحيح وبالوقت المطموب فإذا ما كان ىذا واقع العمل الحقيقي فان من الخطورة 
االتجاه لبناء الحكومة االلكترونية قبل انياء المشكمة القائمة في الواقع غير 

 .االلكتروني
حل مشكالت قانونية التبادالت التجارية وتوفير وسائميا التقنية والتنظيمية ذلك  ""  -2

ان جميع المبادالت التي تتعامل بالعقود يجب وضعيا عمى االنترنيت مثل 
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امكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختمفة مباشرة عبر االنترنيت وجعل ىذه 
العممية بينية بمعنى انيا تردد لتشمل كل من يقوم الداء التعامالت التجارية مع 

 .(8)""المؤسسات الحكومية 
توفير البنى واالستراتيجيات المناسبة الكفيمة ببناء المجتمعات، فبناء المجتمعات  -3

يتطمب وسيط تفاعمي عمى االنترنيت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات 
بحيث يتم توفير المعمومات بشكل ... الحكومية وبين المواطنين وبين مزودييا 

مباشر عن حالة اية عممية تجارية ثم تأديتيا في وقت سابق اضافة الى مؤتمرات 
 .الفيديو لتسييل االتصال بين المواطن الحكومي

ان مفيوم الحكومة االلكترونية يعكس سعي الحكومات الى اعادة ابتكار 
نفسيا لكن تؤدي ميامًا بشكل فعال في االقتصاد العالمي المتصل ببعضو البعض 

عبر الشبكة والحكومات االلكترونية ليست سوى تحول جذري في الطرق التي تتبعيا 
 .الحكومات لمباشرة اعماليا وذلك عمى نطاق لم تشيده منذ بداية العصر الصناعي

ومن الممكن ان تحقق الحكومة االلكترونية فوائد مادية ميمة وتوفر معمومات 
وخدمات افضل في مجاالت التعامالت بين الحكومات والمواطنين وبين الحكومات 

وجية نظر  ))وقطاع االعمال وبين الدوائر الحكومية مع بعضيا البعض ومن 
المختصين في مجال تطبيقات الحكومة االلكترونية فان احد اىم االجزاء في ىذه 
المعادلة ىو ذلك المتعمق بعممية الشراء والتزويد وىو الجزء الذي تظير فيو الفائدة 

الحقيقية لالستخدام االنترنيت في عمميات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل 
الحكومات اضافة الى تحسين عالقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختمفة واالفراد 

 .(9)((الذين يعممون ضمن ىذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية 
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  يزاحم رطجيك يشزوع احلكىيخ االنكرتونيخ-:سبدسبًال 
من الواجب ان تتم االستفادة من جميع االمكانات التكنموجية المتوافرة منذ 
بداية وضع مشروع الحكومة االلكترونية قيد التنفيذ وان توضع في االعتبار اثناء 

التخطيط لكي ال يصبح استيعابيا عبئًا جديدًا اثناء التنفيذ او بعده النيا ودون ادنى 
شك ستفرض استعماليا او ستفرضيا الحاجة القائمة في حينو، وتسعى الحكومات 
المعاصرة الى تحقيق طموحاتيا من خالل التخطيط االستراتيجي والتعاون الدولي 
وتوفير المناخ المالئم حيث اصبحت الحكومات االلكترونية عنوانًا لمتقدم ويمكن 

:- تطبيق الحكومة االلكترونية عمى اربع مراحل بالشكل التالي
وىي جعل البيانات والمعمومات الحكومية  (التحول  ) :-المرحمة االولى

متاحة فورًا عمى الشبكة وخصوصًا المعمومات القانونية واالدارية والثقافية والبيئية 
ومعمومات النقل عمومًا وتقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية بوضع كافة المعمومات 

. المتعمقة بتقديم خدماتيا عمى مواقع محددة باسميا
في ىذه المرحمة تقوم مواقع الوزارات باستقبال  (التفاعل  ) :-المرحمة الثانية

االتصاالت واالستفسارات من خالل البريد االلكتروني بين المواطن وقطاع االعمال 
. من جية ومواقع االجيزة الحكومية عمى شبكة االنترنيت من جية اخرى

 التعامل او تبادل المعمومات والخدمات حيث يتم التبادل :-المرحمة الثالثة
من خالل الشبكة بين المستفيدين واجيزة الدولة مع توافر وسائل الدفع وتحقيق التكامل 

في العالقات القائمة عمى مستوى كل وزارة من خالل الحصول عمى جميع خدمات 
. الجياز الحكومي التي يقدميا في البيئة التقميدية

وفييا تتكامل الخدمات (التكامل او مرحمة التحول الكامل  ) :-المرحمة الرابعة
الحكومية االلكترونية وتنظيم الوزارات في موقع ذي مواصفات قياسية معينة يطمق 

عميو او البوابة ليجمع كل الوزارات الدولة الواحدة متمثمة في ايقونات متعددة باسك كل 
وزارة وتنطوي تحتل وزارة ىياكميا االدارية الطبيعية وخدماتيا ويتم الدخول وتنفيذ 

االعمال عن طريق كممة المرور والتي حددت مسبقًا صالحيات وحقوق مستخدميا 
. (10)لتعطيو حق الوصول الى اي دائرة حكومية يريدىا
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 ادلجحث انزاثع
 نزبئج انجحث ادليذانيخ

 )*((مسؤولي الهيئة العامة لمضرائب  )نتائج المقابمة عمى عينة البحث -
بعد اجراء المقابمة الميدانية مع مديرو اقسام الييئة العامة لمضرائب تم 

:- الوصول الى النتائج التالية
اختمفت رؤية كل قسم من اقسام الييئة حوال طبيعة النشاط والخدمة التي يمكن  - أ

ان تؤدي عبر االنترنيت فمنيم من رأى ان الميم ىو انجاز المعامالت عبر 
 .موقع الييئة عمى االنترنيت ىو اىم  ىدف يمكن ان يتحقق الكترونياً 

كان ىناك اتفاق عمى اىمية موقع الييئة وامكانية تطوير الخدمات الموجودة  - ب
فييا واضافة خدمات الكتروني جديدة حسب احتياجات الجميور وتكميف قسم 

العالقات واالعالم بادارة الخدمات االلكترونية لمراجعة تفاصيل الموقع من 
االخطاء المغوية والرسومات غير الواضحة والروابط غير المتكاممة من اجل 

ابراز صورة الييئة بشكل جيد من حقول موقعيا االلكتروني ومن الممكن 
اضافة خدمات مجانية لمجميور مثل تحميل بعض البرامج المساعدة لالستفادة 

 .االلكترونية المتوافرة عمى الموقع
القصور في عممية التعاون بين اقسام الييئة مع قسم العالقات واالعالم والذي  - ت

انصب عمى عممية تزويدىم بالمعمومات والبيانات الخاصة بكل قسم دون 
االسيام في تشكيل شكل الموقع او اعداد برامج وخدمات الكترونية، وىذا يعني 
ان طبيعة عمل االقسام جميعيا ىو مزود بالمعمومات وىذا االمر يقود الى ان 

                                                   

 بعد عممية دمج بين 1982الييئة العامة لمضرائب احد مديريات وزارة المالية انشئت بتاريخ )*( 
قسمًا ضمن مركز  ( 14 )مديرية الدخل ومديرية الواردات العامة يتضمن ىيكميا االداري من

 .فرعًا ضريبي في المحافظات ( 28) فرعًا ضريبي ف بغداد  (18 )الييئة اضافة الى
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كون رغبتيم في تحويل العمل التقميدي الى طبيعة الكترونيًا ضعيفة وقاصرة 
 .عمى من يمتمك القدرة عمى استخدام االنترنيت فقط

اعداد الزائرين لموقع الييئة قميل جدًا ويرى العاممين عمى االقسام االدارية في  - ث
الييئة ان السبب ىو ضعف التوجيو لمجميور بخصوص تشجيعيم عمى 

استخدام الموقع وىذا ىو دور قسم العالقات واالعالم الذي يشكو من قصور 
 .في عالقتو بالجميور الخارجي

 – اسئمة متكررة –اتصل بنا  )احتوى موقع الييئة عمى روابط تفاعمية منيا - ج
ولكن الروابط التفاعمية االكثر اىمية والتي  ( قوانين وانظمة –مواقع ذات صمة 

 رابط –رأى مسؤولي قسم العالقات واالعالم ضرورة وجودىا مثل رابط الشكاوى 
 .استطالعات الرأي

عممًا بان موقع وزارة المالية لديو رابط االستطالعات ولكن عدد الزائرين قميل )
 .(جداً 

وجود خمط كبير لدى مسؤولي االقسام في الييئة بين ميزات شبكة االنترنيت  - خ
االتصالية والتسويقية والخدمية وبين الممارسة الفعمية ليا في مجال العالقات 

العامة بالييئة وتداخل العمل بين االقسام من حيث عالقتيم بالجميور الخارجي 
مما اثر عمى طبيعة عمل قسم العالقات واالعالم بالشكل المطموب وبالتالي 
قصور عمل ىذا القسم عمى الوسائل التقميدية التي ىي مرتبكة اصاًل وتتسم 

بنوع من الفوضى اضافة الى عدم وجود رؤية لألنترنيت ال تتصف بالتخصص 
والممارسة واالستخدام والتطبيق الميداني لدى كل االقسام وبالتحديد قسم 

 .العالقات واالعالم
اقتصار عمل قسم العالقات واالعالم بشكل كبير عمى كفاية االخبار المتعمقة  - د

بنشاط الييئة وجمعيا وارساليا الى الصحف او الوزارة وتغطية نشاطات 
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لمييئة حول ما ينشر في  (صحف  )وفعاليات الييئة وعمل ارشيف االعالمي
اما تطبيق ىذا العمل عمى موقع الييئة فيو ضعيف وعممية ... وسائل االعالم

 .التحديث ال تتم بشكل دوري ويومي
ىناك قناعة لدى مسؤولي االقسام في الييئة بضرورة واىمية ان تتحول خدمات  - ذ

الييئة الى طبيعة الكترونية متطورة ومتوافرة عمى الموقع االمر الذي يسيم في 
التقميل من نسبة المراجعين واالزدحام وتوفير الوقت والجيد وضرورة توفير 

اضافة الى - حالة الطقس- مواقيت الصالة:- الخدمة المعموماتية االخرى مثل
روابط حكومية داخل الدولة وخدمة البحث عن اي معمومة اضافة الى استجابة 

الييئة لرغبات الجميور واحتياجاتيم واالىتمام بشكل اوسع بآلية استطالعات 
الرأي لمجميور لمعرفة نقاط الخمل في نوعية الخدمات التي تقدميا الييئة 

 .وتوفير رابط لمقترحات الجميور المتعامل مع الييئة
 نزبئج انجحث عهى عينخ اجلًهىر ادلزعبيم يع اذليئخ -:ثبنيب

انعبيخ نهضزائت 
نستعرض فيما يمي بعض نتائج جداول استمارة االستبيان الخاصة بالبحث 

:- الميداني
  (1)  جدول رقم

:- يوضح اعداد العينة التي تم اختيارىا بناءًا عمى ما توافر خالل فترة البحث
 العدد  العينة

 61 المقاوالت
 34 العقارات

 25 القطاع الحكومي
 15 الصناعية
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 18 (الخاص  )قطاع الصحة
 16 تجارة المواد الغذائية
 14 تجارة المفرد والجممة
 13 المكاتب االستشارية

 8 االتصاالت
 204 المجموع

  (2 )جدول رقم
يوضح االسباب التي قد تدفع المتعاممين مع الييئة الستخدام خدمة االتصال االلكتروني 

 النسب المئوية العدد اسباب االستخدام

 28,04 58 توفير الجهد
 22,05 46 سرعة الحصول عمى المعمومات

 18,02 37 توفير التكمفة المادية
 14,21 29 تحديث البيانات باستمرار

 10,02 21 توافر الخدمة باستمرار
 6,04 13 تجنب االزدحام المروري

 %100 204 المجموع
من عينة الدراسة ترى ان % 28,04ان نسبة  (2)يتضح من الجدول رقم

استخدام االتصال االلكتروني قد يؤدي الى توفير الجيد اذا تم استخدامو بشكل فعال 
ومتطور وثبت ان لدى افراد العينة مقتنعون ان تقنيات االتصاالت االلكترونية ليا 
ميزات منيا تحسين مستوى االداء وتقميص التكاليف المادية وتوفير الوقت وتوضح 
لدينا ان ىناك رغبة شديدة لدى العينة في الحصول عمى الخدمات االلكترونية عبر 
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وىنا يأتي دور العالقات العامة في ان تقدم ... تعامميا مع المؤسسات الحكومية
المشورة وااليضاح لمييئة بشأن الممارسات المثمى لمتعامل مع جميور الييئة لتحقيق 
 .الفيم الجماىيري الضروري لتمك التغيرات التقنية وتحفز استخداميا من قبل الطرفين

 (3)جدول رقم
يوضح الشكل االتصالي المفضل والمقترح في تعامل العينة مع الييئة 

 النسبة المئوية العدد الشكل االتصالي
 %50 102 الحضور الشخصي

 %26,04 54 الهاتف
 %9,31 19 البريد االلكتروني

 %14,2 29 (شخص متابع المعاممة)المعقب
 %100 204 المجموع

من العينة تفضل الحضور % 50ان نسبة  (3)يتضح من الجدول رقم
الشخصي الى مقر الييئة العامة لمضرائب لمتابعة عمميا، ونرى ان السبب يعود الى 

ان العديد من خدمات الييئة الحالية غير متوافرة عمى الموقع االلكتروني ليا مما 
يجعل عممية االفتراض بوجود ىذه الخدمات غير مكتمل بشكل صحيح اضافة الى 

قناعة افراد الييئة ان عممية االستفسار عن موضوعات معينة يتطمب المواجية 
الشخصية لمحصول عمى المعمومات المطموبة، رغم ان نسبة بسيطة من العينة رأت 

ان االتصال عبر البريد اإللكتروني قد يكون فعال ايضًا لتقديم المعمومات ولالستفسار 
بشكل سريع ومتطور ولكن ذلك مرتبط بتفعيل ىذه الخدمة االتصالية وحسن ادارتيا 

 .ومتابعتيا من قبل المعنيين من الييئة
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  (4 )جدول رقم
مستوى الرضا عن الخدمة االتصالية التقميدية 

 النسبة المئوية العدد مستوى الرضا

 %49,01 100 مرتفع
 %24,0 50 متوسط

 %26,4 54 منخفض
 %100 204 المجموع

ان درجة الرضا عن مستوى الخدمة االتصالية  (4)يوضح الجدول رقم
وىذه تشير الى ان العاممين في خدمة % 49,01التقميدية في الييئة كان مرتفعًا بنسبة 

مراجعي الييئة يمتمكون ميارة االتصال واالىتمام بالمواطنين إذ يعد االتصال التقميدي 
 .بكل اشكالو من الوسائل التي ال غنى عنيا في تحقيق التواصل الفعال

 
 

   

 

ى ىدورىالعالقاتىالعامةىواالعالمى)
 (فيىتفعولىأداءىالحكومةىااللكترونوة

ىاودرىخلولىإبراهومى.ىد.ىم.ىأ
  2012حزورانىىىىىىىى(11)العـــددىىىى

  463 

 

 جملة آداب الفراهيدي

  (5 )جدول رقم
 يوضح المدة التي حصمت فييا العينة عمى ردود الشكاوى او االستفسارات او المتابعة

 (خالل فترة البحث)

ان معدل الفترة التي يحصل فييا المواطن عمى  (5)يتضح من الجدول رقم
الرد عمى اي استفسار او اقتراح او شكوى تقدم الى الييئة العامة لمضرائب ىو اسبوع 

عبر استخدام االتصال الشخصي او الحضور الشخصي لمييئة حيث ان معظم 
معامالت الييئة يتطمب المرور بالعديد من االقسام واالدارات لمبت بشأنيا من يمتزم 
اسبوعًا لذلك اما بالنسبة الستخدام الياتف كوسيمة لمحصول عمى المعمومة او الرد 

اتصل  )عمى االستفسار فأن نصف حاالت الرد يكون خالل اسبوع فيما يتعمق بوسيمة
والتي توجد في موقع الييئة االلكتروني فان فترة االسبوع ايضًا ىي فترة الرد  (بنا 

 .المتبعة لمتعامل مع المعامالت والشكاوى واالستفسارات
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 ( 6 )جدول رقم
 يوضح مستوى الصورة الذىنية لعينة البحث حول خدمة الموقع االلكتروني لمييئة

 النسبة المئوية العدد مستوى الصورة الذهنية
 %64,7 132 سمبي

 %4,9 10 ايجابي
 %30,4 62 محايد

 %100 204 المجموع
ان مستوى الصورة الذىنية لمكون لدى العينة عن  (6)يتضح من الجدول رقم
ونرى ان % 4,9وايجابيًا بنسبة ضئيمة بمغت % 64,7موقع الييئة كان سمبيًا بنسبة 

موقع الييئة يسيم الى حد كبير في تكوين صورة ايجابية لدى الجميور اذا تم اعتماد 
الخدمة االتصالية االلكترونية الصحيحة وجرة متابعة الموقع من قبل مختصين بشكل 
دائمي وتطويره وتبسيط التعامل معو من قبل اقسام الييئة وجميورىا من خالل ادراك 
الييئة ان خدمة االنترنيت ليا اثر فعال في تحقيق اىداف الييئة حيث ان التطورات 
الذىنية االيجابية تدفع الجميور الى التعامل بإيجابية مع خدمات الييئة ونشاطاتيا، 

ومن ىنا يتم تحقيق االىداف التنظيمية والمصالح المشتركة بين الييئة والجميور، ان 
توفير اتصال الكتروني وتدعيمو باالستجابة الفورية لكل احتياجات الجميور 

واستفساراتو وحصولو عمى التغذية العكسية ىي امور تشكل من خالليا الصورة الجيدة 
 .لدى الجميور عن الييئة
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 -:االسزنزبجبد
أسيمت تقنية االنترنيت في تغيير أساليب تفاعل المؤسسات الحكومية والجميور  -1

وطرق ايصال الخدمات فقد أضافت بعدًا جديدًا يتصف بالثنائية والتفاعمية المتين 
 .كان يفتقر الييما بعض الوسائل االتصالية التقميدية

كما استطاعت في ظل ضخامة الجماىير التي تتعامل معيا المؤسسات الحكومية  -2
من كسر الحواجز التي كانت تعيق عممية التفاعل واالتصال وجعمتو ثنائي 

 .االتصال
وقد أوضح البحث ان ىناك اىتمامًا بسيطًا من قبل الييئة العامة لمضرائب  -3

بموقعيا االلكتروني رغم ادراك المسؤولين في الييئة بأىمية تطوير خاصية 
 .التفاعل بينيا وبين الجميور

وعمى ضوء مفيوم الحكومة االلكترونية عن طريق اضافة نمط االتصال - 4
االلكتروني ليعزز وسائل االتصال التقميدية التي تتيحيا لمجميور ومن ثم تغيير 

 .اسموب تفاعل الجميور مع الييئة
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 انزىصيبد
من الضروري ان يمثل مشروع الحكومة االلكترونية بمفيومو وادارتو ثورة ادارية  -1

تنموية لألعمال والنشاطات الحكومية إذ تم الربط بين تكنولوجيا المعمومات 
وميمات الجياز الحكومي ومسؤولياتو من خالل سياسات واضحة واالىتمام 

 .بفعالية المواقع االلكترونية وتوفير الروابط االتصالية المتفاعمة والكفوءة
تشجيع الجميور عمى تغير سموكيم من خالل وسائل االعالم عمى تغير سموكيم  -2

نحو استخدام تكنولوجيا االنترنيت بضرورة تحقيق نوع من التكامل بين الخدمة 
االلكترونية وعممية التغير في سموك الجميور من خالل تبسيط االجراءات قبل 

 .وضعيا عمى الموقع االلكتروني
ضرورة تطور مفيوم العالقات العامة لدى المؤسسات الحكومية وفقًا لمتطور  -3

الحاصل في تكنولوجيا االتصال والمعمومات من حيث تطوير وظائفيا 
وممارساتيا وتحديثيا وان يكون ليا دور فعال عمى الموقع االلكتروني وىذا يؤكد 

ضرورة تعمم المعنيين في العالقات العامة وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقيا 
 .في ممارسة وظائفيم

ضرورة تعاون ادارة الموقع االلكتروني مع قسم العالقات العامة في الييئة بتحديد  -4
مضمون الموقع ومحتوياتو وتحديد الجماىير التي تستيدف وان يكون لمسؤول 

العالقات العامة ودور واضح وحقيقي عمى الموقع حتى يستفيد من شبكة 
 .االنترنيت في تدعيم عالقة الييئة بالجميور وتطويرىا
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 عالم الرتكي من العثمنة إىل العلمنةاإل
                                                عبدالكريم علي الدبيسي. د. م. أ

 ن
 ن قسم اإلعالم/  جامعة البترا

 عمان األردن

 
 عمى كسائؿ اإلعالـ كأداة أساسية لمتعبير ،يعتمد صانعك السياسة في تركيا

 فضال عما تمثمو مف قنكات ، كسياساتيـ لكسب الدعـ كالتأييد لبرامجيـ،عف مكاقفيـ
 إزاء القضايا المتعمقة بالشؤكف الخارجية أك ،ميمة يستخدمكنيا في تعبئة الرأم العاـ

عادة تشكيميا في ظؿ تكاصؿ النزاع بيف  الداخمية، كفي بناء البيئة السياسية كا 
 قكتيا كأىميتيا مف الدكر ةتركياؿتستمد كسائؿ اإلعالـ ، إذ العممانييف كاإلسالمييف

 أدكات لمتعبيرالذم تمارسو، كأحد العناصر المشكمة لبيئة صنع القرار السياسي، فيي 
مرجعياتيا مع بما يتكافؽ ك ،تيموالمختمفة التي   المشكالتمف عف الرأم العاـ كمكاقفو

، السيما تمؾ المشكالت المتعمقة بالنزاع المتكاصؿ منذ مطمع القرف الفكرية كالسياسية
العشريف بيف دعاة العثمنة مف جية، كدعاة العممنة مف جية أخرل، النزاع الذم كاف 
يطغى عميو التجاذب بيف اليميف كاليسار، غير أف اختفاء ذلؾ التجاذب بعد سقكط 
اإليديكلكجية الشيكعية بانييار االتحاد السكفيتي، دفع إلى الكاجية مجددا بالتجاذب 
بيف اإلسالمييف كالعممانييف الذم تحكؿ اآلف إلى محكر الصراع السياسي كالفكرم 

. التركية أدكات المكاجية الرئيسة بيف التياريف كسائؿ اإلعالـ داخؿ تركيا، حيث تشكؿ
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  املفاهُى انعايت: أوال
 اإلعالو انرتكٍ .1

غالبا ما يرتبط منشأ كسائؿ اإلعالـ في دكلة ما، بتاريخ تأسيس الطباعة التي 
ىي أداة انتشار الصحافة التي ُتعد أقدـ كسيمة إعالمية، كيعكد تاريخ إنشاء أكؿ 

ـ، أم بعد ثمانية كخمسيف عاما عمى 1494مطبعة في الدكلة العثمانية إلى عاـ 
لمطباعة، حيث جمب الييكد الفاركف مف إسبانيا أكؿ مطبعة إلى  (غكتنبرغ)اختراع 

الدكلة العثمانية تـ نصبيا في إسطنبكؿ، أما أكؿ مطبعة بالمغة التركية فقد أنشئت عاـ 
 الماسكنييف في ؿـ، مف قبؿ إبراىيـ متفرقو كسعيد محمد جمبي، كىما مف أكائ1727
. تركيا

كبسبب التعصب المفرط في الدكلة العثمانية تجاه تقبؿ االتجاىات الحديثة 
كاقتباس األساليب العصرية في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، فقد تأخر 

 إذ إف ()ظيكر الصحؼ التركية مائة عاـ بعد تاريخ دخكؿ أكؿ مطبعة بالمغة التركية،
ـ، ظيرت 1860، كفي عاـ 1831أكؿ صحيفة صدرت بالمغة التركية كانت في عاـ 

. الصحافة المستقمة
ـ، تـ 1923 السمطنة العثمانية كتأسيس الجميكرية التركية عاـ إلغاءكبعد 

تعزيز سيطرة الدكلة عمى اإلعالـ الذم ظؿ إعالما رسميا خاضعا لتكجيات الدكلة 
خالؿ مدة نظاـ حكـ الحزب الكاحد، حزب الشعب الجميكرم، كبعد انتقاؿ تركيا مف 

، ما لبثت أف تحكلت 1950نظاـ حكـ الحزب الكاحد إلى نظاـ تعدد األحزاب في عاـ 
الصحافة التركية ككسائؿ اإلعالـ األخرل إلى مؤسسات إعالمية غير رسمية يمتمكيا 

 .القطاع الخاص
كتطكر اإلعالـ التركي اليكـ كحقؽ طفرات كبيرة ككاضحة، مف مظاىرىا 
االزدياد المطرد في عدد المؤسسات اإلعالمية المختمفة، كانتشارىا الكاسع، كتميز 
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أدائيا مف حيث الشكؿ كالمضمكف، ما جعميا تحتؿ مكانة متميزة في سكؽ 
 .االستثمارات اإلعالمية

انعثًنت    .2
 اإلسالمي يمثؿ فييا اليكية التي تربط  الديفالعثمنة ظاىرة تاريخية، كاف

الشعكب ضمف إطار السمطنة العثمانية، كدكلة الخالفة اإلسالمية التي حكمت 
ـ التي أسسيا 1923-1299كالعثمنة نسبة إلى الدكلة العثمانية . المسمميف لعدة قركف

عثماف بؾ، كامتدت رقعتيا إلى ثالث قارات، حيث أقاـ العثمانيكف إمبراطكرية عالمية، 
خالليا تميز المجتمع العثماني خمفت تراثا عريقا كعظيما مف الحضارة كالثقافة، إذ 

 بيف الشعكب المسممة التي ال سيمااختالؼ مككناتيا، الرغـ مف كحدة اليكية عمى ب
كانت منضكية تحت الراية العثمانية، كلـ يكف لميكية التركية ظيكر بارز حتى بدأت 

لتتنازع المجتمع التركي ثقافتاف لـ تبتعدا عف العثمانية، مالمح انييار اإلمبراطكرية 
، كقد ميدت الحرب العالمية األكلى مضمكف الصراع بيف الديف كالعممانية في تركيا

 ().إلى نياية الدكلة العثمانية التي فقدت تفكقيا االقتصادم كالعسكرم
 انعهًنت .3

 اصطالحا، تعني كفؽ ما جاء بالمكسكعة  Secularization العممنة 
العالقة المميزة لممجتمع الحديث الذم يجب أف يعمؿ دكف اىتماـ : مق"البريطانية 

كبير بالديف كاألخالؽ أك الجماليات، أك اعتبارات المكانة فتكجيو األساسي يجب أف 
 كيقترب مف مفيكـ ىذا المصطمح، تعريؼ الدكتكر ()".يككف نحك تعظيـ الكفاءة

عبدالكىاب المسيرم الذم يعرؼ العممنة بأنيا؛ اعادة صياغة الكاقع المادم كاإلنساني 
المادة بالشكؿ الذم يحقؽ التقدـ المادم حسب، مع / في إطار نمكذج الطبيعة 

 كيعّرؼ محمد أرككف العممنة ()استبعاد كؿ االعتبارات الدينية كاالخالقية كاإلنسانية،
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بأنيا؛ تكتر مستمر مف أجؿ االندماج في العالـ الكاقعي كالتي تساعد عمى نشر ما 
 ().(المجتمع)نعتقده أنو الحقيقة في الفضاء االجتماعي 

تسربت األفكار العممانية إلى تركيا منذ القرف الثامف عشر أياـ الدكلة كقد 
العثمانية عف طريؽ الطالب األتراؾ الذيف كانكا يدرسكف في الغرب خاصة أكلئؾ 

ـ 1923عاـ  كبعد تأسيس الجميكرية  فكرم شعباف()الذيف كانكا يدرسكف في فرنسا،
 الخالفة إلغاءشممت  ،تكرست العممانية عمى شكؿ إجراءات منيجية كقكانيف صارمة

اإلسالمية كعممنة التشريع كالقضاء كالسياسة كاالقتصاد كاإلعالـ كالتربية كالتعميـ 
أبرزىا؛ الجيش  ،مؤسسات تدافع عنوالتركي كأصبح لمتيار العمماني  ()كالثقافة كالفكر،

بشكؿ بمغ حد العنؼ كاألحزاب اليمينية كاليسارية كالقكمية ككسائؿ اإلعالـ العممانية، 
. في بعض األحياف

ف مفيكـ العممانية في تركيا ال يقتصر عمى تحييد دكر الديف كفصمو عف إ
الدكلة كما ىك في الغرب مثال، لكنو يمضي أبعد مف ذلؾ بإجبار الناس عمى المفيكـ 

، العممانية التركيةؼ .الذم يراه لممارسات الديف في الحياة العامة بؿ كفي أداء العبادات
لكنيا ال تعاديو كال ك العممانية المعتدلة التي تفصؿ السياسة عف الديف تختمؼ عف

 . متطرفة معادية لمديففيي عممانية شاممة ،تحاربو
نشأة وسائم اإلعالو انرتكُت وتطىرها : ثانُا

انصحف واجملالث  .1
يرجع تاريخ نشكء الصحافة التركية إلى عيد السمطاف محمكد الثاني، الذم 
سعى حينيا إلى تكجيو الدكلة اتجاىان حديثان مكاكبان لمغرب، لذلؾ أمر بتأسيس أكؿ 

ـ، تحت 1831صحيفة تركية رسمية، صدرت في الحادم عشر مف تشريف الثاني 
، لتعبر عف شؤكف الحككمة الداخمية كالخارجية كتتكلى نشر (تقكيـ الكقائع)اسـ 

تقكيـ )كصدرت بعض األعداد مف  ().كجيات نظر الحككمة عمى أفراد الشعب
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كتكاصؿ ىذه الصحيفة . ، بالمغات العربية، األرمنية، الفارسية كاليكنانية(الكقائع
صدكرىا حاليان صحيفة رسمية تنشر القكانيف كالقرارات الصادرة عف الدكلة، كفي عاـ 

ككاف الالفت فييا نشرىا اإلعالنات التجارية  (حكادث)ـ، صدرت صحيفة 1836
 ().الخاصة

ف الصحافة التركية النابضة بأحداث المجتمع، بدأت مع إكيمكف القكؿ 
نعطافة ميمة اـ، كمثمت 1860التي شرعت بالصدكر عاـ  (ترجماف أحكاؿ)صحيفة 

في تاريخ الصحافة التركية، ألنيا كانت صحيفة رأم كليست صحيفة كيؿ المديح 
 لمسياسة الخارجية كالنظاـ اإلدارم كالتربكم كالمشكالت المدكلة، بؿ كجيت انتقاداتو

 إلى منع صدكر الصحيفة لمدة أسبكعيف في شير  ذلؾالمالية لمدكلة العثمانية، أدل
 ().، ككاف ىذا أكؿ تعطيؿ صحفي في تاريخ الصحافة التركية1861أيار عاـ 

، ـ1862 في عاـ ، صدرت صحيفة تصكير األفكار(ترجماف أحكاؿ)كبعد 
ـ، كاف عدد الصحؼ الصادرة في إسطنبكؿ 1878 – 1867كفي األعكاـ ما بيف 

صحيفة، كاستمر الحاؿ عمى ىذا المنكاؿ حتى العيد الجميكرم،  (113)كحدىا 
 (إقداـ)ك (ترجماف حقيقات)ك (العبرة)، ك(بصيرة): ككانت أبرز الصحؼ ىي

أما الصحؼ الصادرة أثناء حرب التحرير الكطنية . (طارؽ)ك (سعادت)ك (صباح)ك
 بدكر كطني ميـ، كفي تالتي جرت في أعقاب الحرب العالمية األكلى، فقد اضطمع

( حاكميو تي مميو)التي تعني اإلرادة الكطنية، كصحيفة  (رادتي مميوإ)طميعتيا صحيفة 
 (أكلكص)التي تعني  السيادة الكطنية التي كاصمت صدكرىا في العيد الجميكرم باسـ 

أم الشعب، ككاف لمصطفى كماؿ أتاتكرؾ دكر مؤثر في صدكرىما، لتككنا معبرتيف 
 ( ).عف أىدافو كتطمعاتو، كمكجيتيف لتعبئة أبناء األناضكؿ لخكض حرب االستقالؿ

 يزاؿ بعضيا مستمران في الصدكر حتى ما كثيرة بعد حرب التحرير، صحؼكصدرت 
، ككاف عدد (أقشاـ)، كصحيفة (ممميت)، كصحيفة (جميكريت)يكمنا، مثؿ صحيفة 
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 صحيفة 582ـ، 1938 كأكاخر عاـ 1919 الصادرة في تركيا مف أيار لصحؼا
 ( ). مجمة227 صحيفة ك 113 بمغ عدد الصحؼ 1941كفي عاـ  ()كمجمة ،

كتشيد الصحافة التركية اليكـ، مرحمة تتسـ بمكاكبة أحدث التطكرات 
التكنكلكجية في العالـ، فقد ارتفع عدد الصحؼ كالمجالت الصادرة في عمكـ تركيا عاـ 

 بيف يكمية كأسبكعية كنصؼ شيرية كشيرية صحيفة كمجمة 6459 إلى 2010
، كتتكزع الصحؼ كالمجالت بيف ثالث 2009مقارنة بعاـ % 6.4كبنسبة زيادة بمغت 

 كتشكؿ نسبة 2285فئات، ىي الصحؼ كالمجالت الكطنية التي يبمغ عددىا 
 كتمتاز بككنيا ذات معدالت تكزيع ،كتتخذ مف كالية إسطنبكؿ مقران لصدكرىا% 35.4

كىي الصحؼ كالمجالت اإلقميمية التي : كاسعة في مختمؼ أنحاء تركيا، كالفئة الثانية
كىي : كتكزع في األقاليـ، كالفئة الثالثة% 5.5 كتشكؿ نسبة 357يبمغ عددىا 

كتصدر % 59.1كتشكؿ نسبة  3817التي يبمغ عددىا الصحؼ كالمجالت المحمية 
التركية، كغالبان ما تككف ىذه الصحؼ المحمية ذات معدالت  (المحافظات)في الكاليات 

. تكزيع محدكدة نسبيان في مناطؽ صدكرىا
 كحسب معمكمات معيد إحصاء الدكلة التركي، ارتفع معدؿ التكزيع السنكم

 مميار نسخة، مقارنة في عاـ 2.571إلى  2010في عاـ لمصحؼ كالمجالت التركية 
 بشكؿ ممحكظ، ازدادك () . مميار نسخة2.266 حيث كاف معدؿ التكزيع      2009

 التخصص في ازداد السنكات األخيرة، كما فيعدد المجالت الصادرة في تركيا، 
، أصبح 1990 في عاـ 20مجاالت متنكعة؛ فبينما كاف عدد المجالت ال يتعدل 

 مجمة تكزع عمى نطاؽ كطني كتشكؿ 2098، منيا 2010 في عاـ3679عددىا 
مف إجمالي عدد المجالت الصادرة في تركيا، ، كبمغ إجمالي عدد التكزيع % 57نسبة 

 مميكف 139.5 أك شيرية أك دكرية بحدكد ةأسبكعي ماإلممجالت التي تصدر عادة 
 () .نسخة سنكيان 
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كأخذت المجالت المتخصصة في سرد تفاصيؿ أخبار الساعة، تطكر نفسيا 
مف حيث الشكؿ كالمضمكف في األعكاـ األخيرة، كىناؾ أيضان مجالت اقتصادية 
متخصصة كمجالت لإلذاعة كالتمفزيكف كمجالت متخصصة في مجاؿ األدب، 

 كالمرأة، كالرجؿ كالشباب كالسيارات كالمكسيقى كالرحالت كالطبخ كالديككرات فكالفنك
 كخاصة المجالت اقؤُقراا لوىا ككؿ مف. كالصحة، كاإللكتركنيات، كالفكاىة كغيرىا

. الفكاىية لماضييا العريؽ في ىذا المضمار، مما جعميا في مقدمة المجالت الشيرية
كتفيد الدراسات كاألبحاث بشأف عائدات اإلعالنات كمصادر المدخكالت المعتمدة عمى 

 صحؼف المعدؿ السنكم لجميع المبيعات لؿإمبيعات الصحؼ كالمجالت في تركيا، 
ا عائدات اإلعالنات ـأ.  مميكف دكالر400-350كالمجالت المقركءة فقط ىك ما بيف 

جمالي حجـ إِإ ، ككفقان لذلؾ فاف  مميكف دكالر أمريكي300-280فيي حكالي 
 مميكف دكالر، ما 700التعامالت التجارية لمصحافة المقركءة في تركيا، بمغ ما يقارب 

جمالي حجـ التعامالت التجارية إِإ أعطى لقطاع الصحافة في تركيا مكانةن بارزة في 
 ().إضافة لمدكر المؤثر في تككيف الرأم العاـ

 اإلذاعت وانتهفسَىٌ .2

 بثيا األكؿ ، التركية التابعة لييئة البريد كاالتصاالت الحككميةاإلذاعةبدأت 
 في كؿ 5KWف تـ نصب مرسمتيف ذات قدرة أ، بعد 1927يار عاـ أفي السادس مف 

 مف ىيئة اإلذاعة، تـ نقؿ ارتباط دائرة 1937مف مدينتي إسطنبكؿ كأنقرة، كفي عاـ 
 العامة لشؤكف اإلعالـ المرتبطة اإلدارةالبريد كاالتصاالت الالسمكية التركية إلى 

 20KW مرسالت ذات قدرة استخداـ، تـ 1938 تمكز 22بمكتب رئيس الكزراء، كفي 
كفي مطمع .  عمى المكجة القصيرةاإلذاعي لالستفادة منيا في خدمات البث أنقرةفي 
، تكسعان كبيران في مجاؿ البث 1961 محطة أرضركـ كشيد عاـ إنشاء تـ 1961عاـ 

، أزميرنقرة، إسطنبكؿ، أ إذ تـ نصب سبع محطات إذاعية إقميمية في كؿ مف اإلذاعي
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 إلى اإلرساؿ، قدرة 1963كزيدت في عاـ . ، غازم عينتاب كقارصأنطالياأدنو، 
240KW.( ) 
 يكني كالتمفزاإلذاعي، نقطة تحكؿ بالنسبة لمبث 1964 أيارُيعد األكؿ مف ك

 التركية، بمكجب قانكف يكف كالتمفزلإلذاعةفي تركيا، إذ تـ تأسيس المؤسسة العامة 
 الذم حدد 2954 التركية رقـ يكف كالتمفزلإلذاعةخاص سمي بقانكف المؤسسة العامة 

. مقكماتيا القانكنية كميماتيا اإلعالمية كمؤسسة عامة تتمتع باستقاللية خاصة
  TRT انرتكُتزَىٌ وانتهفنإلذاعتاملؤسست انعايت  .أ 

، TRT المعركفة باختصار التركية زيكفالمؤسسة العامة لإلذاعة كالتمؼ قدـت
مف القارات الخمسة عف طريؽ % 70مف األناضكؿ، كلػ  %99خدمة البث األرضي لػ

 ةمحط 15 قناة تمفزيكنية، ك13 كتتكاصؿ مع جماىير كاسعة عف طريؽ ،الفضائيات
تتبع ك . لغة32 عالمية، كتبث بػ2 محمية ك1 إقميمية ك6 منيا كطنية ك6 ،إذاعية

-2قناة كالعامة  TRT-1  قناةقناة ىي 13لممؤسسة العامة لإلذاعة كالتمفزيكف التركية
TRT 3قناة ك،ففاؿثقافة كاؿمعمكمات كاؿخبار كلأل -TRT التي تركز عمى البرامج 

التي  TRT-4 كTRT-GAPتتناكب في البث مع تمفزيكف البرلماف ككالرياضية، 
 TRT-TÜRKقناة  كTRT-6 كTRT- كاألطفاؿTRT-GAPبثيا مع في تتناكب 

 القناة الكثائقية BELGESEL TRT كTRT-AVAZقناة كالمكجية لألتراؾ في الخارج 
 TRT-5 القناة العربية كTRT ARAPÇA القناة المكسيقية كTRT MÜZİKك

 ( ).األناضكؿ
اإلذاعاث وقنىاث انتهفسَىٌ اخلاصت  .ب 

، 1993 مف الدستكر التركي في العاشر مف تمكز 133أحدث تغيير المادة 
، إذ أتاح ذلؾ التغيير الدستكرم المجاؿ أماـ زيكفتحكالن كبيران في قطاع اإلذاعة كالتمؼ

تنافس كاسع لمؤسسات القطاع الخاص في إنشاء محطات اإلذاعة كالتمفزيكف 
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 اندفاعا فريدان مف نكعو لمقطاع 1998-1990الخاصة، كقد شيدت تركيا ما بيف 
 ( ).يكنيزالخاص في مجاؿ العمؿ اإلذاعي كالتمؼ

التمفزيكف الخاصة في تركيا بثيا في التسعينات مف قنكات بدأت اإلذاعات ك
 16 منيا كطنية ك23 تمفزيكنية، قناة 251 تركيايكجد حاليان في ك ،القرف الماضي

 منيا كطنية 35،  خاصة إذاعيةمحطة 1082 محمية، كذلؾ تكجد 212إقميمية ك
 التجريبي بالتقنية الرقميةتـ بدء البث التمفزيكني األرضي .  محمية948 إقميمية ك99ك

سطنبكؿفي أنقرة   التحكؿ إلى حاليا لغرضكيتـ التخطيط . 2006 عاـ في كأزمير كا 
نياء البث خالؿ في كقت متزامف مع الدكؿ األكركبية رقمياؿ البث األرضي  عاـ، كا 
 ( ).تناظرماألرضي اؿ

 وكاالث األنباء .3

 المجتمع التركي ككاالت األنباء، قبؿ قياـ النظاـ الجميكرم في تركيا، عرؼ
 كأثناء حرب التحرير ،عف طريؽ مكاتب الككاالت األجنبية المتمركزة في إسطنبكؿ

، أبدل مصطفى كماؿ أتاتكرؾ إلى جانب اىتماماتو بالصحافة القكمية، حرصان ةالكطني
عمى إنشاء ككالة لألنباء عمى الغرار الدكلي، كبمبادرة منو أنشئت ككالة أنباء 

، كىي ككالة شبو رسمية، كتعد الككالة األناضكؿ في أنقرة بتمكيؿ مف ميزانية الدكلة
كتكجد أيضان ككاالت أنباء خاصة عديدة تعمؿ عمى نطاؽ قكمي األكلى في تركيا، 

ككالة إخالص كككالة أنباء دكغاف، كككالة األنباء التركية، كككالة أنباء أنقرة،  :أبرزىا
 ، التركيةاألخبارككالة ك ،ككالة أنباء جييافك، االقتصاديةككالة األنباء كلألنباء، 

 ( ).إضافة إلى ككاالت أخرل
 1920ُأنشئت ىذه الككالة في السادس مف نيساف  :(AA )األناضىلوكانت أنباء  .أ 

نشاء ككالة أنباء تتكلى نشر إ ألىميةفي أنقرة إدراكان مف مصطفى كماؿ أتاتكرؾ، 
 انتصارات الجيش التركي في حرب التحرير الكطني في خارج كداخؿ أخبار
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ف تكسعت بعد خمس سنكات كافتتحت مكاتب خارجية ليا، أ التي ما لبثت ،تركيا
 مكتبان إقميميان داخؿ 28كتمتمؾ الككالة  ( ).لتصبح الناطؽ الرسمي باسـ الحككمة

 مكتبان في أىـ مراكز العالـ، كقد كظفت الككالة أفضؿ التقنيات 22تركيا ك
التكنكلكجية الحديثة، لتطكير أساليب ككسائؿ عمميا بما يسيـ في مكاكبة التنافس 

المتسارع بيف ككاالت األنباء في سرعة نقؿ األخبار بشكؿ آني كلحظة كقكع 
الحدث، كتعد ىذه الككالة مصدران أساسيان لكسائؿ اإلعالـ التركية في حصكليا 

-700 المحمية كالدكلية، كيبمغ معدؿ بث الككالة اليكمي ما بيف األخبارعمى 
الككالة نشرة أخبار كتقارير تكزع عمى   صكرة صحفية كتصدر200 خبر ك 800

 ( ). كالية81مشتركييا في عمكـ الكاليات التركية البالغ عددىا 
تأسست ىذه الككالة في السابع كالعشريف مف شير  :ANKAوكانت أنباء أنقره  .ب 

 Altan) في أنقرة، مف قبؿ الصحفي التركي آلتاف أكيمف 1972مايك / ايار

öymen) حيث تزكد مختمؼ الصحؼ التركية الصادرة في إسطنبكؿ كانقره ،
 اإلخبارية كالعامة، كيبمغ معدؿ التغطية كاالقتصادية السياسية باألخبار كأزمير

 ( ). الؼ كممة70-60اليكمية لمككالة بحدكد 
 أسس رجؿ األعماؿ التركي :Ihlas Haber Ajansiوكانت أنباء إخالص  .ج 

ة تركيا، ىذه صحيؼالدكتكر أنكر أركف رئيس مجمكعة إخالص ىكلدنؾ، كمالؾ 
 في إسطنبكؿ، كىي مف كبرل الككاالت اإلعالمية في تركيا، 1993الككالة عاـ 

التي تقدـ خدماتيا ذات التقنية العالية إلى محطات التمفزيكف المحمية كاألجنبية 
 كادر ككالة أنباء إخالص ـكاالجتماعية كيض كاالقتصاديةكفي المياديف السياسية 

مركزان في تركيا كخارجيا كأكثر  148  مف المحترفيف مكزعيف عمىيفصحفي 510
مكتبان صحفيان في أىـ المراكز العالمية إضافة إلى كسائؿ النقؿ المباشر  42مف 
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 كلمككالة مكقع عمى ،خاصة لمنقؿ الحي المباشر منيا طائرتاف. الحديثة كالمتطكرة
 ( ). كالعربيةاإلنكميزيةالتركية، :  كبثالث لغاتاإلنترنت

عمميا  (جيياف) بدأت ككالة أنباء :Cihan Haber Ajansiوكانت أنباء جُهاٌ  .د 
عتماد مبادئ المكضكعية كالمكثكقية ا، ب1992في األكؿ مف كانكف الثاني عاـ 

 اليكـ ار المصكرة عمى مدكاألخبار المكتكبة كالصكر األخباركالسرعة في بث 
 اإلذاعةمف الصحؼ كمحطات % 73 (جيياف)، إذ تجيز ككالة أنباء كاألسبكع

 إلى منظمات إعالمية كطنية كدكلية كسفارات كشركات إضافةكالتمفزيكف التركية 
 المكتكبة باألخبار كجامعات كمؤسسات كشركات خاصة، اقتصاديةكمنظمات 
 420ما يقارب  (جيياف)يبمغ معدؿ البث اليكمي لككالة أنباء .  المصكرةكاألخبار

 520كيعمؿ في الككالة  . فيدكيامصكر خبر 100صكرة ك 250خبران مكتكبان ك 
 59 مكتبان خارجيان ك15 كليا ، مقاطعة تركية284محافظة ك  81مراسالن في 

 .()العالـمراسالن في العديد مف دكؿ 
 تأسست ىذه الككالة في نياية :Doğan Haber Ajansiوكانت أنباء دوغاٌ  .ه 

التي يمتمكيا  (ممميت)مع ككالة أنباء  (حريت)، باندماج ككالة أنباء 1999عاـ 
كلمككالة ، رجؿ األعماؿ التركي آيدف دكغاف مالؾ مجمكعة دكغاف ميديا اإلعالمية

 مكتبان رئيسيان داخؿ تركيا إضافة إلى مراسميف في عمكـ الكاليات التركية 34
كقد نقمت . كمراسميف في العراؽ، أذربيجاف، جكرجيا، ايراف، سكريا، اليكناف كبمغاريا

 الحرب األمريكية البريطانية عمى العراؽ مف مياديف القتاؿ إلى أخبارالككالة 
 جمعية مختمؼ كسائؿ اإلعالـ التركية، كلتميزىا بيذا المجاؿ نالت جائزة

 الشيرم لمككالة ما اإلخباريةيبمغ متكسط معدؿ التغطية ، الصحفييف األتراؾ
 صكرة 11000خبر مصكر ك  3000خبر مكتكب ك 6000 يقارب

 ().فكتكغرافية
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أسست  :EBM Haber Ajansi اإلنكرتونُتوكانت أنباء يركس املعهىياث  .و 
 االقتصادية األخبار، كتختص ىذه الككالة في تكزيع 1993ىذه الككالة في عاـ 

 العمالت األجنبية كالذىب في البكرصات العالمية إلى مراكز بأسعارالمتعمقة 
 إضافة إلى ذلؾ، تقكـ الككالة بتزكيد ، كالبكرصات التركيةاإللكتركنيةالمعمكمات 
 ( ). العالـ اليكميةكأخبار كاالقتصادية السياسية باألخبارمشتركييا 

 ،جامعة اسطنبكؿفي بمبادرة مف كمية اإلعالـ أسست  :وكانت األنباء اإلذاعُت .ز 
اإلذاعات في اسطنبكؿ كفي األناضكؿ بما الككالة تزكيد ك، 1997في عاـ 

 () .تحتاجو مف أنباء

االجتاهاث انفكرَت نىسائم اإلعالو انرتكُت : ثانثا
أتاح النظاـ السياسي الميبرالي في تركيا لكسائؿ اإلعالـ، أف تعبر كؿ حسب 
اتجاىاتيا كميكليا السياسية كالفكرية عف كجية نظرىا كتقكيميا لمجريات األحداث في 

كىي بذلؾ تصبح جزءان ال يتجزأ مف . المجتمع، كذلؾ ضمف إطار محددات قانكنية
كاقع الحياة السياسية، كعنصران أساسيان مف عناصر صنع القرار السياسي، إضافة إلى 

إف نشأة الصحافة التركية كانت . مساىمتيا في تكجيو الرأم العاـ نحك القضايا الميمة
لتككف أداة معبرة عف .  فقد كلدت الصحافة في كنؼ الدكلة العثمانية،نشأة رسمية

 مرحمة عيد التنظيمات فيكلـ تكؿ الصحافة منذ نشأتيا ك. سياسة الدكلة كتكجياتيا
، اىتماما باألحداث كالشؤكف السياسية 1876-1831الممتدة مف عاـ  (اإلصالحات)

 عمى نشر األخبار – آنذاؾ –قتصر نشاطيا االيكمية كتحميؿ األكضاع القائمة، بؿ 
األكامر السمطانية كتمجيد السمطاف، ككاف جؿ  (الفرمانات)المتعمقة بشؤكف القصر ك 

.  الصحافة إرضاء الحاكميف كالتزلؼ الييــاىتما
عالف الدستكر في عاـ اكبعد  عتالء السمطاف عبد الحميد الثاني العرش، كا 

ـ، حدثت تغييرات جكىرية عمى كاقع العمؿ الصحفي في تمؾ المرحمة التي أراد 1876
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فييا السمطاف عبد الحميد الثاني المحافظة عمى الدكلة العثمانية التي أخذت بالتداعي، 
كقد جعؿ السمطاف صحافة تمؾ المرحمة " نشر فكرة االتحاد اإلسالمي، طريؽف ع

كقد عارض بعض األتراؾ مف الدكنمو . كسيمتو األساسية لمتركيج كلترسيخ ىذه الفكرة
سكنييف المنتميف إلى جمعية تركيا الفتاة، الذيف درسكا في أكربا، فكرة االتحاد اكالـ

اإلسالمي ىذه، مما دفع السمطاف عبد الحميد الثاني إلى زج بعضيـ في السجف، 
كىرب البعض اآلخر منيـ إلى أكربا حيث أصدركا ىناؾ عدة صحؼ تعارض أفكار 

 ( )".عبد الحميد كتعمؿ ضده
كمثمت ىذه الصحؼ البدايات األكلى لظيكر اتجاه سياسي جديد في الصحافة 
التركية، يتبنى أفكار المعارضة السياسية لمسمطاف كحككمتو، كبعد إلغاء نظاـ السمطنة 
كتأسيس الجميكرية التركية مف قبؿ مصطفى كماؿ أتاتكرؾ، تـ تعزيز سيطرة الدكلة 

نظاـ   مدة حكـأثناءعمى اإلعالـ الذم ظؿ إعالمان رسميان خاضعان لتكجيات الدكلة 
الحزب الكاحد حزب الشعب الجميكرم الذم أسسو أتاتكرؾ كاستمر بالحكـ منذ عاـ 

. 1950 لغاية 1923
كلـ تتبمكر اتجاىات فكرية كسياسية عقائدية كاضحة األىداؼ كالميكؿ في 

سعى فييا الحزب الحاكـ إلى " تمؾ المدة التي فيالصحافة ككسائؿ اإلعالـ التركية، 
المحافظة عمى األفكار كالتحكالت كالمبادئ العممانية التي أرسى دعائميا أتاتكرؾ، 
فكانت معظـ المقاالت االفتتاحية لمصحؼ تدكر في إطار اإلشادة كالثناء عمى تمؾ 
األفكار كالتحكالت العممانية التي غدت مقدسة، كُيعد انتقادىا جريمة يحاسب عمييا 

 ()".القانكف التركي حتى كقتنا الحالي
الصحافة ذات الطابع الرسمي، ما لبثت أف تحكلت إلى صحافة غير رسمية 
تأخذ بنظرية المسؤكلية االجتماعية، يمتمكيا القطاع الخاص شأنيا شأف معظـ كسائؿ 

اإلعالـ في تركيا حاليان كذلؾ بعد انتقاؿ تركيا إلى نظاـ التعددية الحزبية في عاـ 
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 كقد تمخض عف تطبيؽ ذلؾ النظاـ، ظيكر اتجاه جديد في الصحافة ( ).1946
 كتسممو 1950التركية، برزت مالمحو بعد فكز الحزب الديمقراطي في انتخابات عاـ 

 بتكجيو انتقاداتيا إلى حزب الشعب الجميكرم بشكؿ لصحؼالحكـ، حيث بدأت ا
لى آراء كأفكار أتاتكرؾ العممانية بشكؿ غير مباشر ككانت ىذه المرحمة . مباشر كا 

بداية النعطافو جديدة في تاريخ الصحافة التركية، أسيمت فيما بعد بتحديد مالمح 
. االتجاىات الفكرية كالسياسية السائدة حاليان في كسائؿ اإلعالـ التركية

السياسية لكسائؿ اإلعالـ التركية، كفقان النتماءاتيا  كالفكرية كتتبايف االتجاىات
الفكرية كانتماءات مالكييا مف رجاؿ األعماؿ الذيف يتحكمكف بتحديد ميكليا الحزبية ك

كتنقسـ كسائؿ اإلعالـ التركية . تكجياتيا، ما جعميا تعبر بقكة عف مصالحيـ كأفكارىـ
  الثاني؛ صحؼاالتجاهاالتجاه األكؿ اليميني؛ ك: إلى ثالثة اتجاىات فكرية رئيسة

اإلسالمي، كلكؿ اتجاه مف االتجاىات الثالثة سمات أساسية  اليسارم، كاالتجاه الثالث
تميزه عف االتجاه اآلخر؛ فالصحافة كما ىك معركؼ تتأثر كتؤثر في مكاقؼ األحزاب 
السياسية كاتجاىاتيا، كقد برز االتجاىاف اليميني كاليسارم في الصحافة التركية بشكؿ 

 فترة التناحر السياسي بيف أحزاب اليميف كأحزاب اليسار، أثناءكاضح في الستينات 
 التركية الصحؼالذم عـ الحياة السياسية آنذاؾ كاشتد في السبعينات، ككانت معظـ 

 ليا خطيا السياسي الخاص بيا، أم يمكف تحديد نكعية خطابيا، إف 1980قبؿ عاـ 
 1991كاف مكجيان لمقارئ اليميني أك القارئ اليسارم أك اإلسالمي، أما بعد عاـ 

فأخذت الصحافة تخاطب االتجاىات المتعددة حرصان منيا أف ال تككف صحيفة التجاه 
 بقكة أك تعصبية فتخسر قراء االتجاه اسياسي محدد، تميؿ لو كتتبنى أفكاره كتدافع عنو

اليمينية  (حريت)اآلخر سكاء كاف يساريان أك يمينيان أك إسالميان، حتى أف صحيفة 
ىداء شير رمضافمساكيةإاليسارية، أخذتا تكزعاف نسخان مف  (ممميت)كصحيفة   ، كا 

. صالة ذات البكصمة عمى الرغـ مف تمسكيا بالعممانيةلؿ سجادة القراء
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إذ كضعت مثؿ ىذه الصحؼ نصب أعينيا احتماؿ خسارتيا لمقارئ في 
كذىبت . الطرؼ المقابؿ لذلؾ اتخذت ىذا المسمؾ المناقض لتكجياتيا كخطيا السياسي

القارئ البسيط المعتدؿ التفكير عند رسـ ب اعتنتبعض الصحؼ إلى أبعد مف ذلؾ، ؼ
مثالن  (صباح)ت صحيفة شعرسياستيا كخطابيا اإلعالمي المكجو إلى القراء، لذلؾ 

فغيَّرت األسمكب الذم تتخذه منيجان لنفسيا في بداية "  خط أكثر جدية ربضركرة اختيا
 إظيار االىتماـ المتزايد بالشؤكف السياسية كنشر المقاالت طريؽف ع، اانطالقتو

لكنيا مع ذلؾ ما تزاؿ لـ تتخمص . لكتاب األعمدة مف األسماء البارزة في الصحافة
مف عادة نشر الصكر الجنسية لسبب معقكؿ أك غير معقكؿ كاستخداـ أسمكب اإلثارة 

 ( )".في تناكؿ األخبار
كتجدر اإلشارة إلى الدكر الذم تمارسو األحزاب السياسية التركية في التكجيو 
كالتأثير في الرأم العاـ في تركيا عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ السيما الصحافة، غير أف 

األحزاب السياسية في تركيا، ال تممؾ صحفان ناطقة باسميا تعكد ممكيتيا إلى تمؾ 
نما ثمة مجمكعات مف الصحؼ تعبر عف ىذه األحزاب كاتجاىاتيا  األحزاب، كا 

 قد خبرت – الصحافة التركية –السياسية دكف أف تككف ناطقة رسمية باسميا كلعميا 
الكاقع السياسي التركي، كأرادت التخمص مف التبعات القانكنية التي قد تتعرض ليا 
فيما لك اتخذت الحككمة قراران بإغالؽ الحزب كمصادرة ممتمكاتو، فعندئذ ستتعرض 

 ىذا األمر كفصمت لصحؼالصحيفة لإلغالؽ كالمصادرة، لذا أدركت األحزاب كا
 ().بينو

: السياسية لوسائل اإلعالم التركيةوالفكرية  أهم االتجاهات ي وفيما يأت
االجتاه انًُُنٍ انهُربايل  .1

ترجع بدايات ظيكر االتجاه اليميني الميبرالي في الصحافة التركية، إلى عيد 
 أثناءحيث بدأت األفكار الغربية العممانية " ـ، 1876-1861السمطاف عبد العزيز 
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ىذه الفترة تتسرب إلى الدكلة العثمانية، كما بدأت تتسرب معيا مصطمحات مثؿ 
 جمعية االتحاد كالترقي التي كانت تعمؿ طريؽف عالكطف كالدستكر كالبرلماف، كذلؾ 

كقد أصدرت الجمعية عدة صحؼ في الخارج تركج ألفكارىا، منيا ". بسرية آنذاؾ
الصادرة في لندف  (حريت)، كصحيفة 1867الصادرة في لندف عاـ  (مخبر)صحيفة 

 في جنيؼ كصحيفة 1869الصادرة عاـ  (عمكـ) كصحيفة 1868أيضان عاـ 
، ىذه الصحؼ لـ تكف تياجـ كزراء 1870الصادرة في جنيؼ أيضان عاـ ( انقالب)

كازداد تأثير جمعية " السمطاف فحسب، بؿ كانت تياجـ السمطاف عبد العزيز أيضان، 
االتحاد كالترقي في فترة حكـ السمطاف عبد الحميد الثاني كتضاعؼ نشاط صحفيا 

الثانية في  (الدستكرية)الصادرة في الخارج التي ميدت السبيؿ إلعالف المشركطية 
الدكلة العثمانية، بضغط مف الجيش كجمعية االتحاد كالترقي التي تغمغمت في صفكؼ 

 بإعادة العمؿ بالدستكر بتاريخ  أمرضباط الجيش، ما اضطر عبد الحميد إلصدار
 ( )".1908 تمكز 14

كبعد تأسيس أتاتكرؾ الجميكرية، كتطبيؽ سياسة الدكلة العممانية، أخذت 
الصحؼ التركية الصادرة آنذاؾ تثير اىتماـ الرأم العاـ، نتيجة لمحاكالتيا تقميد 

كلـ تكف الصحافة التركية تميؿ إلى . "الصحافة الغربية في تحميؿ األكضاع القائمة
األخذ بالديمقراطية الغربية فحسب، بؿ كانت تناقش األساليب الديمقراطية السائدة في 

إذ كانت . بريطانيا كألمانيا كفرنسا حتى رجحت األخذ بتطبيؽ النظاـ الفرنسي في تركيا
زعة الميبرالية الغربية فمسفة مصطفى كماؿ أتاتكرؾ في إقامة النظاـ السياسي ػالف

ثيؽ ك، بعد سمخ تركيا عف ارتباطاتيا الشرقية كعف تراثيا الثقافي كاالجتماعي اؿ"الجديد
 ( ).الصمة بالديف اإلسالمي

 اتجاىات سياسية كاضحة في الصحافة التركية، 1945ـ تتبمكر حتى عاـ كؿ
ألف حزب الشعب الجميكرم الحاكـ الذم أسسو أتاتكرؾ، لـ يتح المجاؿ لظيكر 
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، 1945تيارات سياسية أخرل منافسة لو، كبعد تطبيؽ نظاـ التعددية الحزبية عاـ 
ظيرت أحزاب جديدة كتنامت التيارات العقائدية كالفكرية كمنيا التيار اليميني الذم 
أصبح فيما بعد متكافقان مع التيار الميبرالي العمماني كبرز بشكؿ مؤثر في مطمع 

. الستينات
كمف أبرز مؤسسات االتجاه اليميني الميبرالي العمماني مجمكعة دكغاف 

اإلعالمية كمجمكعة جنار اإلعالمية كمجمكعة بيمغيف اإلعالمية كمجمكعة اقتصاد 
جدكؿ معدالت التكزيع اليكمي  1 رقـ ممحؽانظر ). اإلعالمية كمجمكعة دكغكش

كيسيطر عمى ىذا االتجاه كبار رجاؿ األعماؿ األتراؾ كييكد . (ألبرز الصحؼ التركية
 تمتمؾ نسبة – كىـ مف ييكد الدكنمو –ال تزاؿ عائمة سماكم - الدكنمو كالماسكنيكف، 

كىي مف الصحؼ القكمية الكبرل، إضافة إلى  (حريت)مف أسيـ صحيفة % 30
التي  (صباح)صحيفة  (دينيج بيمغيف)، كما تمتمؾ عائمة (كابتاؿ)كمجمة  (تمبك)مجمة 

يني ) صحؼ، بمساىمة عدة مؤسسات تجارية ييكدية، كما تمتمؾ 1985صدرت عاـ 
. (عصر، صكف آتش، ككف، بكككف، يني يكزيؿ

  انُسارٌاالجتاه .2

كانت البداية األكلى لنشأة الصحافة اليسارية في تركيا، في مرحمة المشركطية 
 بتأثير تصاعد نشاط الحركات اليسارية في االتجاهالثانية، حيث جاءت كالدة ىذا 

قد أعطى اىتمامان كاسعان خالؿ فترة  () ككاف قبؿ ذلؾ نامؽ كماؿ،الدكؿ األجنبية
 ذات العالقة بالحركة االشتراكية المتنامية في أكربا، في كتاباتو في لألخبارالتنظيمات 
أكؿ صحيفة ذات أفكار اشتراكية،  Gave كتعتبر صحيفة . (تصكير أفكار)صحيفة 

 صدرت 1909، كفي عاـ 1908صدرت في الدكلة العثمانية في شير تشريف األكؿ 
 التي كانت تتبنى التركيج لمفكر االشتراكي، كما أصدر حسيف حممي Ameleصحيفة 
 الناطقة بمساف الحزب (شتراؾاال) Iştirak صحيفة باسـ 1910 شباط 26بتاريخ 
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 الذم تأسس في تمؾ الفترة، ككانت ىذه الصحؼ تيتـ بنشر ،االشتراكي العثماني
األخبار كالمكضكعات ذات العالقة بالعماؿ كمشاكميـ إلى أف أغمقت في تشريف األكؿ 

أصدر حسيف حممي كعدد آخر " ىذه الصحيفة إغالؽكبعد شيريف مف ، 1912عاـ 
 مف محكمة أغمقت التي اإلنسانية (نسانيتإ)مف كتاب الصحيفة صحيفة جديدة باسـ 

كاـ العرفية بعد صدكر عدديف منيا، بعدىا أصدر حسيف حممي بصفتو عضك حاأل
 كانكف 14كذلؾ بتاريخ  (مدنيت) لمحزب االشتراكي العثماني صحيفة اإلداريةالييئة 
في العشريف مف  (االشتراؾ) ثـ أعاد حسيف حممي إصدار صحيفة ،1910 األكؿ

، لـ تصدر أم صحيفة يسارية 1912 في نياية عاـ إغالقيا، كبعد 1912حزيراف 
 ()".  العديد مف الصحفييف اليسارييفإبعادبسبب 

أسيس حزب شيكعي عمني لكسب الحركات ت سمح أتاتكرؾ ب1924كفي عاـ 
دمير  مآأصدر شككت ك" ، اليسارية ككسب تأييد االتحاد السكفيتي لو في تمؾ الفترة

، إال أف عصياف األسبكعية، صحيفة المنجؿ كالمطرقة 1925 مف شباط 21في 
الطكارئ الذم ألغى  ، أدل إلى إصدار قانكف1932الشيخ سعيد الكردم عاـ 

الحركات كافة سكاء كانت يسارية أـ يمينية كبذلؾ تفرد حزب الشعب الجميكرم 
 أياركفي أعقاب انقالب  ( )."بالسمطة كتخمص مف الحركات المعارضة لو كافة

، ساعد صدكر الدستكر المؤقت الذم شرعتو لجنة االتحاد الكطني، عمى 1960
كقد صدرت بعد عاـ مف االنقالب بعض ". ظيكر حركات يسارية كاشتراكية في تركيا

كشيدت تركيا خالؿ ، (آيدنميؾ) ك،(أقشاـ) ك،(دؼ ريـ الثكرة)الصحؼ اليسارية مثؿ 
، تزايد تأثير صحؼ اليسار، إذ بدأ الكتاب اليساريكف 1970 – 1960ة فتراؿ

 كتاباتيـ طريؽف ع المختمفة يؤلفكف تياران يساريان مؤثران في الصحافة، كباتجاىاتيـ
 : كمنيـكاألخبارالمعبرة عف نظرتيـ الجديدة إلى األحداث كتحميميـ الكاقعي لمقضايا 

عمي سيرمف، اليامي سكيساؿ، دكغك برنجؾ، سعدكف أرف، جتيف ألتاف، دكغاف أكجي 
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،  حجـ الجيش التركي 1980بعد انقالب أيمكؿ ك ( ). "أكغمك كممتاز سكيساؿ
 ، ما انعكس ذلؾ عمى صحافة التياريف أيضان ،الصراع السياسي بيف اليميف كاليسار

كمع بداية عقد التسعينات كفي ظؿ اختفاء التجاذب بيف اليميف كاليسار، ظير تجاذب 
 كالعممانييف بمختمؼ أحزابيـ اليمينية كالديمقراطية كاالشتراكية، اإلسالمييفآخر بيف 

ىذا التجاذب الذم كاف مكجكدان في األساس لكنو تحكؿ اآلف إلى محكر الصراع 
أحد ككسائؿ اإلعالـ السياسي كالفكرم داخؿ تركيا، ىذا الصراع الذم كانت الصحافة 

 بدعكل اإلسالمي االتجاهميادينو، فما تزاؿ الصحافة اليسارية تناصب العداء لصحؼ 
 .الحفاظ عمى النظاـ الديمقراطي التقدمي العمماني

ىا فأباليسارم؛  االتجاهلمنسبة األكثر مف صحؼ  كتتميز السياسة اإلعالمية
 بعيدان كاألخبار الجاد كالمتزف في تناكليا لمكثير مف القضايا األسمكبتميؿ نحك اعتماد 

 الميبرالي االتجاه اإلثارة كالفضائح كالجنس الذم تعتمده صحؼ أسمكب استخداـعف 
التي سعت إلى جعؿ خطابيا السياسي غير  (ممميت) باستثناء صحيفة ،اليميني

 المتعددة حرصان االتجاىات اليسارم فحسب، بؿ تخاطب كؿ االتجاهمقتصر عمى 
 عمى العكس مف ذلؾ أدل تمسؾ ،منيا عمى ديمكمة تفكقيا في معدالت التكزيع

بخطيا السياسي اليسارم الكاضح إلى مكاجيتيا لصعكبات مالية  (جميكريت)صحيفة 
 ،(ممميت)كمف أبرز صحؼ االتجاه اليسارم، صحيفة (  ).كتناقص معدالت تكزيعيا

 ،(ديمكراسي) كصحيفة ، ككالىما مف الصحؼ القكمية الرئيسة،(جميكريت)كصحيفة 
إكي بينو ) كمجمة ،(أكرتا دكغك) كصحيفة ،(أمؾ) كصحيفة ،(أفرنسؿ)كصحيفة 

 (.آيدنميؾ)كمجمة  (دكغرك
 االجتاه اإلساليٍ .3

كلدت الصحافة التركية في كنؼ الدكلة العثمانية، كىي دكلة الخالفة 
اإلسالمية التي كانت تسعى دكمان إلى إضفاء صفة الشرعية عمى أعماليا مف خالؿ 
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 في الدكلة استخداـ العامؿ الديني، ككاف مف الطبيعي أف يككف االتجاه السائد
الخالفة، ككانت الصحافة في  دكلة  بحكـ أنياالعثمانية عمكما ىك التيار اإلسالمي

 كمع تزايد نشاط ( ).بداية نشأتيا ُتعد الناطقة بمساف الدكلة كالمدافعة عف اإلسالـ
الصحؼ الصادرة عف جمعية االتحاد كالترقي أك المكالية ليا في الخارج أثناء حكـ 

السمطاف عبد الحميد الثاني، كردان عمى سياسة الجمعية المذككرة المناىضة لإلسالـ، 
أكجد بعض األتراؾ كبرئاسة الشيخ دركيش كحدتي حزبان سمكه االتحاد المحمدم كذلؾ 

كقامت عقيدة ىذا الحزب ضد فكرة جمعية " .1909في الخامس مف نيساف عاـ 
االتحاد كالترقي، كبيدؼ تأكيد أحكاـ الشريعة اإلسالمية كمعارضة فكرة اإلصالحات 
الغربية التي كانت جمعية االتحاد كالترقي تدعك ليا، كقد قاـ دركيش كحدتي بتأسيس 

الدينية التي تعد البداية األكلى لظيكر صحافة ذات طابع  (كلقاف)صحيفة 
 ()".إسالمي

كفي ظؿ الصراع الذم نشأ في أكاخر عيد الدكلة العثمانية، بيف التيار المقمد 
لمغرب الذم قادتو كدعت إليو جمعية االتحاد كالترقي، كالتيار اإلسالمي الذم أخذ في 

 اسمو ءذلؾ الكقت مكقؼ المدافع عف اإلسالـ، إذ لـ يكف في عيد الدكلة العثمانية شي
كاستغؿ الييكد قياـ دركيش كحدتي . الحركة اإلسالمية، كما ىي عممية اآلف في تركيا

بتنظيـ مظاىرة دينية تأييدان لمسمطاف عبد الحميد الثاني كتنديدان باألعماؿ التي ارتكبتيا 
" جمعية االتحاد كالترقي، كلممطالبة بكضع دستكر حسب أحكاـ الشريعة اإلسالمية، 

لممطالبة بخمع السمطاف عبد  (المبعكثاف)فدفع الييكد بعض جماعاتيـ في مجمس 
ما سمي فيالحميد بتيمة التكاطؤ مع دركيش كحدتي في قتؿ كثير مف االتحادييف 

 ـ، ما دفع جيش االتحادييف 1909 نيساف 13 ( ركمي1325 مارت 31)بحادث 
إلى اتخاذ ذلؾ الحادث ذريعة لخمع السمطاف عبد الحميد الثاني كمحاربة مؤيديو في 
غالؽ صحيفتو كالصحؼ المعارضة لالتحادييف،  عداـ دركيش كحدتي، كا  إسطنبكؿ كا 
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 (كلقاف)كتعييف محمد رشاد سمطانان بدالن عف عبد الحميد الثاني، حيث كانت صحيفة 
 ()".تقكداف المعارضة الدينية (بياف الحؽ)كمجمة 

ـ أنشأ عمي 1913كقد ظيرت عدة صحؼ دكرية دينية بعد ذلؾ، ففي عاـ 
اليكمية التي اندمجت بعد الحرب العالمية األكلى مع صحيفة  (بياـ)كماؿ صحيفة 

التي كانت في مقدمة الصحؼ  (بياـ صباح)لميراف أفندم لتصبح باسـ  (صباح)
 ( ). حرب االستقالؿأثناءالمعارضة ألتاتكرؾ في إسطنبكؿ 

كأجرت الحركة الكمالية التي كانت متأثرة بالغرب بعد تأسيس الجميكرية 
عالف العممانية 1923التركية عاـ  صالحات، كاف ىدفيا إلحاؽ تركيا بالمدنية إ كا 

الغربية كسمخيا عف ارتباطاتيا الشرقية، كعف عقيدتيا اإلسالمية كتراثيا الثقافي 
كاالجتماعي، لذلؾ كاجيت الحركة الكمالية في بدايتيا معارضة مف بعض الصحؼ 

التي كانت تدعـ كتمة االرتقاء  (طنيف، تكحيد األفكار، سبيؿ الرشاد، ألكص)مثؿ 
بالجميكرية ذات االتجاه اإلسالمي، ما دفع الحككمة إلى إحالة رؤساء تحرير ىذه 

، ألغى مصطفى كماؿ أتاتكرؾ 1924كفي عاـ . الصحؼ إلى محكمة المطبكعات
الخالفة كنفى أفراد العائمة العثمانية خارج البالد، كما ألغى المدارس الدينية كمحاكـ 

.  الديف أداةن ضد الكمالييفـالشريعة، كمنع رجاؿ الديف كقكل المعارضة مف استخدا
، عندما دخمت تركيا عتبة نظاـ التعدد 1946كاستمر الحاؿ حتى عاـ 

، مجمكعة مف المنظمات 1948-1946 السنكات فيحيث ظيرت "الحزبي، 
كما عادت إلى الظيكر . كالجمعيات اإلسالمية، مثؿ جمعية االسالـ كجمعية التطيير

سبيؿ ):  كمجالت دينية كاف الكماليكف قد منعكىا عند كصكليـ السمطة مثؿصحؼ
كقد طالبت ىذه التنظيمات حزب الشعب الجميكرم  (الرشاد، سالمت، حر آدـ

بالتخمي عف سياستو العممانية كتدخمو في شؤكف الناس الدينية كمعتقداتيـ، كما طالبت 
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 صحفيا بإلغاء القكانيف العممانية كتربية النشء طريؽف عىذه المنظمات كالجمعيات 
 ( )".الجديد تربية دينية

، تنامي دكر الحركة اإلسالمية في الحياة 1946 عاـ انتخاباتكأظيرت 
كعندما كصؿ الحزب الديمقراطي إلى السمطة في عاـ . السياسية كاالجتماعية في تركيا

إذ منح رجاؿ الديف دكران في تربية " ، كاف أكثر مركنة بشأف المسألة الدينية،1950
 كيمكف ( )".الجيؿ الجديد، ككانت الصحافة التركية ميدانان ميمان لمحممة عمى العممانية

القكؿ إف بدايات ظيكر صحافة التيار اإلسالمي كانت في فترة المشركطية الثانية 
ثـ تطكرت بشكؿ ممحكظ في فترة  (أكاخر عيد السمطاف عبد الحميد الثاني)

الخمسينات، فترة حكـ الحزب الديمقراطي الذم استثمر تعرضو لمعممانية ككسيمة 
 كضماف تأييده لو في االنتخابات طكاؿ مدة حكمو الممتدة مف اإلسالميلكسب التيار 

 ().1960-1950عاـ 
، الذم قاـ بو 1960كانتكست صحافة التيار اإلسالمي نتيجة النقالب عاـ 

ثـ عادت صحافة ىذا التيار تبرز مف جديد كتحتؿ مكانتيا في الصحافة " الجيش، 
 بزعامة سميماف ديميريؿ الذم كاف يحظى 1961التركية بعد تأليؼ حزب العدالة عاـ 

كأخذت كسائؿ إعالـ التيار اإلسالمي  ()".بدعـ مف الطرؽ الدينية كمنيا النكرسية
 سبعينيات كثمانينيات القرف العشريف، لتصبح في التسعينيات فيتتطكر كتتقدـ 

مؤسسات إعالمية كبرل تحتؿ مكانة جيدة بيف المؤسسات اإلعالمية األخرل، مثؿ 
مجمكعة إخالص اإلعالمية، التي كانت صحيفة تركيا كىي مف الصحؼ القكمية 

الكبرل النكاة لتأسيسيا،  كمجمكعة فضاء اإلعالمية التي كانت صحيفة زماف النكاة 
 .النبثاقيا

صحيفة )كتصدر في تركيا عدة صحؼ يكمية ذات تكجيات إسالمية؛ أبرزىا 
كىي مف الصحؼ القكمية، إضافة  (زماف، صحيفة مممي غازيتو كصحيفة يني نسؿ
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 صحيفة شيرية مرتبطة في معظميا بطرؽ دينية كتعبر عف 50إلى ما يقارب مف 
كما يقدر عدد المجالت اإلسالمية األسبكعية . حركة فكرية نشطة لإلحياء اإلسالمي

 الكحدة كمجمة Vahdet مجمة مف أىميا كأكثرىا تكزيعان مجمة 150كالشيرية بنحك 
Cuma الجمعة كمجمة objektif المكضكعي، التي تنشر أحيانان مقاالت تثير استياء 

الحككمة كالمؤسسة العسكرية ما يؤدم إلى مصادرة بعض أعدادىا أك تعطيؿ 
 جدكال بأبرز كسائؿ اإلعالـ التابعة لمتيار 2رقـ الممحؽ  كيتضمف ().صدكرىا

. اإلسالمي في تركيا، كالطرؽ كالجماعات الدينية التي تمثؿ رأييا
 انرتكٍ االحتكار يف قطاع اإلعالو: رابعا

ازداد في بداية عقد التسعينات كبعد نشكء المحطات التمفزيكنية الخاصة في 
تركيا، التنافس القائـ بيف المؤسسات اإلعالمية التركية الساعية لمكاكبة التحكالت 

السريعة في التقنيات المتطكرة، كشجع إجمالي حجـ التعامالت التجارية لقطاع اإلعالـ 
يرادات اإلعالنات، الشركات التجارية الكبرل لالستثمار في قطاع اإلعالـ الخاص،  كا 

 اىتماـ جماعات رجاؿ األعماؿ األتراؾ بامتالؾ المؤسسات اإلعالمية، بعد ازدادكما "
يجاد التمكيؿ الالـز إأف كاجيت بعض المؤسسات اإلعالمية التركية، صعكبات في 

لتحديث كسائميا التقنية لمكاكبة التطكر الذم أحدثو التقدـ العممي في مجاؿ 
 ( )".االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

لقد حصمت تغييرات كبيرة في قطاع اإلعالـ التركي، بحيث أصبح مف 
الصعب جدان عمى مالكي الصحؼ إدارة كتشغيؿ مؤسسات إعالمية متنكعة ككبيرة، 

كمف ىنا برزت الحاجة . دكف تأميف زيادة مستمرة في رأسماؿ المؤسسة اإلعالمية
األكؿ؛ الربح الذم ىك أساس كؿ : الممحة إلى تشكيؿ مجاميع إعالمية لتحقيؽ ىدفيف

القياـ بكاجبيا كمؤسسات إعالمية كجدت لتقديـ الخدمة إلى : كالثاني. عمؿ تجارم
 كبار رجاؿ األعماؿ مف ـككفقان لذلؾ أصبح اإلعالـ التركي مثار اىتما. الرأم العاـ
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مالكي الشركات اإلعالمية المشيكرة عالميان، مثؿ برلسككني كمردكخ كماكسكيؿ، الذيف 
أبدكا رغبة باالستثمار في السكؽ اإلعالمي التركي، بعد أف أصبحت ىذه المجاميع 
اإلعالمية تضـ عددان مف الصحؼ كالمجالت كمحطات اإلذاعة كالقنكات التمفزيكنية 

 () .كككاالت األنباء كدكر النشر كالطبع
إف تأثيرات احتكار الكسائؿ اإلعالمية المختمفة في تركيا ال تقتصر عمى 

تكريس العمؿ اإلعالمي الذم يؤدم إلى األحادية في مصدر التمقي، كما ىك معركؼ 
عف ىذه األحادية مف سمبية فحسب، بؿ تؤثر في الفرد ألنيا تمغي التنكع في اآلراء 
كاألفكار ككجيات النظر، كتركج لتكريس أفكارىا كتكجياتيا التي يرسميا الرأسماؿ 

المسيطر، كتكجد في تركيا ثماني مجمكعات إعالمية كبرل تتكزع اتجاىاتيا السياسية 
التيار العمماني، كالتيار اإلسالمي، كتتحكـ : كالفكرية بيف تياريف متضاديف ىما

مف القطاع اإلعالمي التركي، كأبرز ىذه % 80االحتكارات بنسبة أكثر مف 
: المجمكعات اإلعالمية التركية ىي

 كتضـ عددان كبيران مف Doğan Medya Grubuجمًىعت دوغاٌ يُدَا  .1
 ، كالقنكات التمفزيكنيةاإلذاعةالصحؼ كالمجالت كككاالت األنباء كمحطات 

كسميت بمجمكعة دكغاف نسبة إلى مالكيا رجؿ األعماؿ التركي المشيكر آيدف 
صحيفة :  كتتككف المجمكعة مف كسائؿ اإلعالـ اآلتيةAydin Doğanدكغاف 
، Radikalكصحيفة راديكاؿ ، Hürriyet صحيفة حريت، كMilliyetممميت 

 تإيككنيميسكمجمة ،  Meydanكصحيفة ميداف ، Postaكصحيفة بكستا 
Ekonomist  ،كصحيفة سبكراالقتصاديةSporكصحيفة فايننشاؿ ، الرياضية 

Finanşal Forum ، كصحيفة ككزلـGözlem ، كصحيفة ككزجكGözcü ،
كككالة أنباء ، Milliyet Sanatكمجمة ممميت الفنية ،  Capitalكمجمة كابتاؿ 

كقناة   X كقناة ،  Dكقناة ،  Hür Radyoكراديك الحر ،  DHAدكغاف
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CNN_türk  بالمشاركة مع قناةCNNكدار، األمريكية   AD  لمنشر كمؤسسة
 ( ).Milliyet Yayinlar كدار ممميت لمنشر ،دكغاف لمكتب

 تعكد ممكية ىذه المجمكعة :Bilgin Medya Grubuجمًىعت بُهغني يُدَا  .2
 مالؾ صحيفة صباح التي كسعت Dinç Bilginاإلعالمية إلى عائمة دنيج بيمغيف 

صحيفة تقكيـ ، ك Sabahاستثماراتيا في الميداف اإلعالمي لتشمؿ صحيفة صباح 
Takuim صحيفة اليكـ ، كBügün صحيفة العصر الجديد ، كYeni Asir  ،

،  Pravoمجمة برافك ، ك Aktülمجمة أكتكؿ ، ك Fotomaçصحيفة فكتكماج ك
 Kiss.tv ، كقناةMedya.tv ميديا ، كقناةIprulusal.tv كقناة Irillufalمجمة ك
 ( ).A.tvقناة ، كKanal 6القناة السادسة ك

 تمتمؾ ىذه المجمكعة :Rumeli Holdingجمًىعت رويهٍ هىندنك  .3
، Interstarة انترستار قنا ؛تضـالتي  Cem Uzanاإلعالمية عائمة جيـ أكزاف 

 ().  أخرلإذاعيةكمحطات ،  Karal FM كراؿ إذاعةك،  Kral.tvة كراؿ قناك
تضـ عددان مف المؤسسات ك :Ihlas Medya Grubجمًىعت إخالص يُدَا   .4

اإلعالمية التي تعكد ممكيتيا إلى مؤسس صحيفة تركيا رجؿ األعماؿ التركي 
: كىي أحد أقطاب طريقة النقشبندية الصكفية Enver örenالدكتكر أنكر أكرف 

اإلعالنية،  تركيا قناة ك،Tgrt.tvاإلخبارية  تركيا قناةك، Türkiyeصحيفة تركيا 
، إضافة Ihlas Haber Ajansi كككالة أنباء إخالص ،Tgrt FMكراديك تركيا 

 ( ). مجمة متخصصة12إلى 
 كتضـ ىذه المجمكعة  :Iktisat Medya Grubuجمًىعت اقتصاد يُدَا  .5

 صحيفة أقشاـ  ؛Erol Aksoyالتي يمتمكيا رجؿ األعماؿ التركي أيركؿ اكصكم 
Akşam ، كصحيفة ككنيشGüneş، كمجمة  بالتيف Platinمجمة عالـ ، ك
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Alem ،كقناة شك Show.tv كقناة سينو بيش ،Cine-5 ،راديك شك كShow 

Radyo ، كقناةMaxi.tv كراديك ،Alem FM.( ) 

 تأسست ىذه المجمكعة بتاريخ :Ciner Medya Grubu يُدَا جنارجمًىعت  .6
 اإلذاعة كتضـ عددان كبيران مف الصحؼ كالمجالت كمحطات ،2007أيمكؿ 12

 نسبة إلى مالكيا رجؿ األعماؿ التركي جنار كسميت بمجمكعة ،ةكنيكالقنكات التمفزم
: :كتتككف المجمكعة مف كسائؿ اإلعالـ اآلتية،  Turgay Cinerتكرجام جينار

، كىي مف الصحؼ الكطنية العشر األكؿ في  HeberTurk  خبر تكرؾصحيفة
 Marie  كمجمة  ، Süper Dergi، كمجمة Marie Claireنسبة التكزيع، كمجمة 

Claire Maisonؼ المتخصصة صحعددا مف اؿك، المتخصصة باألزياء كالمكضة
، Habertürk TVكقناة ، Habertürk Radyoكراديك باالقتصاد كالرياضة، 

 بالمغة التركية المتخصصة بالشؤكف االقتصادية، Bloomberg TV الكابؿ كقناة
 مميكف 200 دكلة، كيشاىدىا أكثر مف 68كأخبار البكرصة كالماؿ التي تبث في 

كشركة جنار لالستثمار  جنار لإلنتاج السينمائي كالتمفزيكني،مؤسسة مشترؾ، ك
 ().اإلعالمي

 كتضـ ىذه المجمكعة التي يمتمكيا :Doğuş Mediaجمًىعت دوغىش يُدَا  .7
كقناة ،  اإلخباريةN.tvقناة : Ayhan şahnekرجؿ األعماؿ أيياف شاىانؾ 

CNBC_e قناة ، كاألـاألمريكية  االقتصادية بالمشاركة مع القناة
  ، كراديك(NTV)أف تي في كراديك ، التعميمية Discovery channelديسكفرم

، National Geographic  ناشكناؿ جغرافيؾ كمجمة،Radyo Eksen اكسف
 في مجاؿ Vision Plusمجمة ، ك الرياضيةFi Racing في رايجنؾ  كمجمة

  الحدث كقناة، الصادرة في كالية بكرصوOlay  الحدث كصحيفة،اإللكتركنيات
Olayكقناة ،   Kanal بكب، كراديك  POP 2019 . ، كراديك() 
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كىي المجمكعة اإلعالمية التابعة لجماعة النكرسية،  :يؤسست فضاء اإلعاليُت .8
 الذم يضـ عددان كبيران مف يفحدل الطرؽ الدينية اإلسالمية، جناح فتح اهلل غكؿإ

رجاؿ األعماؿ كالممكليف كالصحفييف كالمفكريف الذيف يديركف عف طريؽ شركات 
لفة شبكة ىائمة مف دكر النشر كالمدارس كالجامعات كالمراكز تكمؤسسات مخ

صحيفة : كعةػكتضـ ىذه المجـ ( ).ية، كاالستثمارات داخؿ تركيا كخارجياػالثقاؼ
 ، كمجمة سيزينتي العممية Aksiyon ، كمجمة اكسيكف األسبكعية  Zamanزماف

  ، كصحيفة الجيؿ Samanyolu Tvكلك تي في ني ، كقناة صماSizintiالشيرية 

Nesil يني أكميت ، كمجمةYeniümit كمجمة ، Ekoloji Dergisi المتخصصة 
ذاعة بكرتش ،بالبيئة، كمؤسسة كقؼ الصحفييف كالكتاب  ، كمؤسسة Bortiş كا 

 ( ).Asia Finansسؿ اآسيا فاينف

 اإلعالو انرتكٍ واملىاجهت بني انعهًانُني واإلساليُني: خايسا
شيدت تركيا المكاكبة لحركة العكلمة تطكرا سريعا في كسائؿ اإلعالـ خالؿ 

كبصكرة مكازية لحركة التنمية التي شيدتيا البالد، ككاف أبرز سمات  العقد الماضي
 ،في عمكـ تركياعدد الصحؼ كالمجالت الصادرة  كزيادةىذا التطكر التعددية كالتنكع، 

 صحيفة 2357مف محمية اؿقميمية كاإلقكمية كاؿ فقد ارتفع عدد الصحؼ كالمجالت
 قناة 251ك 2010 صحيفة كمجمة خالؿ عاـ 6459 إلى ()،2000كمجمة في عاـ 

قميمية كمحمية1082ة ككنيتمفزم  . محطة إذاعية قكمية كا 
بيف  تكريس حالة المنافسة كزيادة المكاجية أيضا عمى ساعدت العكامؿ تمؾ

 ،مجمكعة دكغاف ميديا: كىيعممانية اؿتكجيات اؿكبرل، ذات اؿعالمية اإلمجمكعات اؿ
 كمجمكعة اقتصاد ، كمجمكعة ركممي ىكلدنؾ،كمجمكعة بيمغف ميدياجنار، كمجمكعة 

جناح فتح -  التابعة لمجماعة النكرسيةمف جية، كمجمكعة فضاء اإلعالمية ميديا، 
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، التي تمثؿ الجماعة النقشبنديةالتابعة ألنكر آرف كمجمكعة إخالص - اهلل غكليف
 .مف جية اخرلسالمية اإلتكجيات اؿ مذكات

كشيدت ىذه المدة صعكدا كاضحا لكسائؿ إعالـ التيار اإلسالمي، فقد 
 ، الفضائية كمحطات اإلذاعة الخاصةزيكنيةأصبحت تمتمؾ عددا مف القنكات التمؼ

إضافة إلى عدد مف الصحؼ كالمجالت، كألكؿ مرة ارتفع معدؿ التكزيع اليكمي 
لصحيفة زماف التي تمثؿ الطريقة النكرسية كىي مف أبرز الصحؼ القكمية لمتيار 

 ألؼ نسخة 790 إلى 1990 ألؼ نسخة يكميا في كانكف األكؿ 61اإلسالمي مف 
 كأصبحت بذلؾ الصحيفة األكلى في تركيا مف حيث ()،2011 شير آبفي يكميا 

،  بعد أف احتمت صحؼ التيار العمماني صدارة التكزيع لعدة عقكد مضتنسبة التكزيع
 ارتفاع مستكل مقركئية صحؼ التيار لىكيشكؿ ىذا التطكر مؤشرا إيجابيا ع

 50اإلسالمي كمنافستيا بقكة لمصحؼ العممانية، إضافة إلى صدكر ما يقارب مف 
عف حركة فكرية نشطة  تعبر،  مجمة مرتبطة في معظميا بطرؽ دينية150صحيفة ك

 اإلسالمي كتنشر أحيانا مقاالت تثير استياء الحككمة كالمؤسسة العسكرية ما تيارلؿ
اإليجابي كرغـ ىذا التطكر ، يؤدم إلى مصادرة بعض أعدادىا أك تعطيؿ صدكرىا

ة بعد كسائؿ إعالـ نيالممحكظ، تبقى كسائؿ إعالـ التيار اإلسالمي تحتؿ المرتبة الثا
التي تمثؿ ىي  ،كسائؿ إعالـ االتجاه اليسارمبعد تراجع االتجاه اليميني الميبرالي 
األقكل المدافع عف العممانية المؤثر ك االتجاه ،اليميني الميبراليككسائؿ إعالـ االتجاه 

 .في تركيا
بني خطابني إعاليُني  انصراع 

تسعى كسائؿ إعالـ التيار اإلسالمي إلى منح الجميكر انطباعات تؤكد 
 كسعييا لمحفاظ عمى الصدؽ كالمكضكعية في تناكؿ األخبار التي ،تكازنيا الفكرم

 برؤية تبتعد عف ، كفي معالجة قضايا تركيا الداخمية كعالقاتيا الخارجية،تنشرىا
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ىذه الكسائؿ عمى الدعكة إلى عكدة اإلعالمي ؿخطاب اؿكيرتكز . التطرؼ كالعنصرية
اإلسالمية، لذلؾ  كتركيا إلى ىكيتيا اإلسالمية كتكثيؽ عالقاتيا مع الدكؿ العربية

حالؿ الشريعة  تتيميا الصحؼ العممانية بأنيا تسعى إلى إقامة نظاـ إسالمي، كا 
عمى أىمية التيار اإلسالمي  كسائؿ إعالـ كتؤكد ( ).اإلسالمية بدال عف العممانية

االنتباه لممخططات الصييكنية التي تحيؽ بتركيا، كتشير إلى أف الجميكر التركي 
 يقؼ بالضد مف الصييكنية ، كباتجاىاتو اإلسالمية كالقكمية،بأغمبيتو المسممة

كتتبايف السياسة اإلعالمية لمؤسسات التيار اإلسالمي تبعان لمطرؽ أك ، كأطماعيا
النقشبندية كالطريقة النكرسية، الطريقة  مثؿ الجماعات الدينية التي تصدر عنيا،

حيث يشكؿ اإلعالـ اإلسالمي أىمية كبيرة لمطرؽ الدينية في  "القادرية،الطريقة ك
تركيا، سكاء كمسمؾ لمتأثير أك قناة لمتعبير عف الرؤل التي تطرحيا بشأف تصكراتيا 

لمستقبؿ المجتمع التركي في ظؿ سعييا لتقكيض محددات النظاـ العمماني 
 ()".تجاىيا

أما كسائؿ اإلعالـ العممانية فتنتيج سياسة إعالمية تركز عمى دعـ النظاـ 
العمماني في تركيا الذم أرسى دعائمو أتاتكرؾ، كمكاجية التيار اإلسالمي كمحاربة 
أفكاره كدعكاتو المستمرة إلعادة اليكية اإلسالمية لتركيا، كما يركز ىذا االتجاه في 

 عمى نشر مكاضيع اإلثارة كالفضائح كغيرىا مف المكاضيع التي تتنافى كسائؿ اإلعالـ
كُيعد االتجاه اليميني؛ االتجاه السائد  ( ).مع القيـ األخالقية لمديف اإلسالمي

كالمسيطر عمى الصحؼ ككسائؿ اإلعالـ التركية األخرل، ألف مؤسساتو ىي األكثر 
األكثر تكزيعان كتأثيران مف االتجاىات األخرل، كيبمغ حجـ : عددا، كصحفو إجماال ىي

 ().مف اجمالي قطاع اإلعالـ التركي% 60احتكاراتو نحك 
نتعش اإلسالـ اكيشتد اعتماد القكل العممانية عمى كسائؿ إعالميا كمما 
 أك ، أك المساىمة فييا،السياسي في تركيا كحقؽ نتائج انتخابية تؤىمو لتشكيؿ الحككمة
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حاز عمى نتائج جيدة في االنتخابات البمدية، حيث تنبرم لو ىذه الكسائؿ بحمالت 
 األكلى مسألة التعميـ الديني كالثانية مسألة :كاسعة تكاد تتركز عمى قضيتيف ميمتيف

 أرسى دعائميا النظاـ ،فالتعميـ العمماني جزء مف عممية تعبكية كبرل؛ الحجاب
، كقد أنتجت ىذه العممية السياسية التعميمية ضباطا ةالجميكرمالعمماني منذ تأسيس 

 يشكمكف اآلف أبرز الدعائـ ،كمدرسيف كقضاة كمثقفيف كأطباء كصحافييف كميندسيف
كلذلؾ سعى النظاـ الجميكرم منذ البداية إلى نزع . الرئيسة لمنظاـ العمماني في تركيا

الشرعية عف التعميـ الديني لمنع ظيكر نخب منافسة لمنخب العممانية المؤثرة في 
. البالد

 بصدد ىذا تياريفكغالبا ما تككف كسائؿ اإلعالـ التركية ميدانا لمصراع بيف اؿ
 اىتماما كتركيزا بالغ الحساسية إزاء سعي مالمكضكع، فكسائؿ اإلعالـ العممانية تكؿ

التيار اإلسالمي لتخفيؼ أك رفع بعض القيكد كالمحددات عمى إنشاء المدارس الدينية 
إلعداد األئمة كالخطباء كتصكر ىذه القضية عمى أنيا تيديد خطير لمنظاـ العمماني 

. كمحاكلة لتقكيضو
كالقضية الثانية التي تيتـ بيا كسائؿ اإلعالـ التركية العممانية ىي مسألة 

 آالؼ 10، كاضطرت أكثر مف 1997الحجاب، فقد تـ تشديد الحظر عميو بعد العاـ 
طالبة تركية لمذىاب الى الدراسة الجامعية في أذربيجاف بعد منعيف مف دخكؿ 

قادة حزب العدالة  اضطر ماالجامعات في إسطنبكؿ بسبب ارتدائيف الحجاب، 
 ( ). لمدراسة في الكاليات المتحدة لمسبب نفسواتيـإلى إرساؿ بفكالتنمية الحاكـ 

الذم يحتؿ حزب العدالة كالتنمية  البرلماف التركي  أدخؿ2008كفي عاـ 
رفع الحظر المفركض عمى ارتداء ؿعمى بعض بنكد الدستكر األغمبية فيو، تعديال 

 كعدّ  ، قرار المحكمة الدستكرية نقض التعديؿ، إال أفالحجاب داخؿ الحـر الجامعي
ضركرم لمحفاظ عمى طابع النظاـ العمماني مف كسائؿ اإلعالـ العممانية بأنو القرار 
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 أف المحكمة قد ، إلىلتيار اإلسالميإعالـ ا أشارت كسائؿلمدكلة التركية، بينما 
 ( ).تجاكزت حدكد صالحياتيا

 حريت كممميت، تيؼمكاستمرت بعض كسائؿ اإلعالـ العممانية مثؿ صح
ا اإلعالمية عمى الحجاب اإلسالمي بانتقادات كجيت لزكجات عدد كبير مف ـحممتو

الكزراء في حككمة حزب العدالة كالتنمية بسبب ارتدائيف الحجاب خالؿ المناسبات 
 كيدافع العممانيكف في كسائؿ إعالميـ عف الحظر عمى الحجاب في تركيا ،الرسمية

بأنو أمر مشركع لمكاجية األصكلية اإلسالمية التي تريد فرض رمكز دينية صارمة 
قامة دكلة تقكـ عمى األفكار الدينية،عمى المجتمع  . كا 

 حرَت اإلعالو انرتكٍ املؤثرة عهًانقىي انعهًانُت 
تشغؿ حرية كسائؿ اإلعالـ في النظـ الديمقراطية مكقعا متميزا ضمف الحريات 

السياسية كالمدنية، كىناؾ ثالثة معايير لقياس تمؾ الحرية، األكؿ معيار القكانيف 
عمؽ نفكذ  معيار كالتشريعات التي تنظـ كتكفر الحماية لكسائؿ اإلعالـ، كالثاني

كسيطرة الحككمة عمى مضمكف كمحتكل الصحؼ ككسائؿ اإلعالـ، كالمعيار الثالث 
 ().تمكيؿ الصحافة ككسائؿ اإلعالـ

ككفقا لتمؾ المعايير ىناؾ عدة عكامؿ مؤثرة عمى حرية كسائؿ إعالـ التيار 
اإلسالمي في تركيا، تتحكـ في رسـ مسار سياستيا اإلعالمية كتكجياتيا كمكاقفيا 

كيأتي في مقدمة ىذه العكامؿ الدكلة بشقي . خاصة في صراعيا مع العممانييف
إضافةن إلى رجاؿ األعماؿ  (قيادة الجيش)كالعسكرية (الحككمة)مؤسستييا السياسية 

األتراؾ مف مالكي المؤسسات اإلعالمية كالدكنمة كالييكد كالماسكنية، لما يشكمو ىذا 
 .الثالثي مف أىمية كسيطرة عمى كسائؿ اإلعالـ كالمؤسسات التجارية الكبرل في تركيا
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اجلُص  .1
 منذ البداية الحارس ليا جيشكاف اؿك ،بالقكة ف العممانية في تركيا فرضتإ

أم اختراؽ مثمما   حيث تدخؿ أكثر مف مرة لمنع حدكث،كفقا لنص الدستكر التركي
عدناف رئيس الكزراء  بانقالب عمى جيشقاـ اؿ، ك1960حدث في انقالب عاـ 

العممانية كالسماح   القكانيفالنتياؾ بالخيانة العظمى ةتيـبعدىا تـ إعدامو بك ،مندريس
، كما أف 1980 كانقالب عاـ 1971عاـ  ككذلؾ انقالب. ببعض المظاىر الدينية

أربكاف مع  الجيش كاف سببا في انييار الحككمة االئتالفية التي شكميا نجـ الديف
  بحجة انتشار الرجعية في،1996زعيمة حزب الطريؽ القكيـ تانسك تشيمر عاـ 

 جيشاؿ  كازدياد عدد المدارس الدينية كمراكز تحفيظ القرآف الكريـ التي يرل فييا،البالد
 الدبابات نشر بكقاـ ،1997 فكجو إنذارا إلى حزب الرفاه عاـ ،نظاـ العممانيؿتيديدا ؿ

. تواستقاؿتقديـ لى ع رئيس الكزراء نجـ الديف أربكاف جبر لي،أنقرةالعاصمة  شكارع في
كسائؿ كبرل  مف رجاؿ األعماؿ الكبار كدكما الدعـ قادة الجيش لقىكم

 التي تمعب دكرا أساسيا في إعداد كتييئة الشارع التركي العممانية التابعة ليـ،اإلعالـ 
اقتصادية لالنقالبات العسكرية كبأساليب ذكية، إذ لرجاؿ األعماؿ الكبار مصالح 

 .مف القضاءالمطمؽ الذم يمقاه  الدعـ كذلؾك ، كبيرة في العالقة مع الجيشكتجارية
أم نفكذ ، انتشار  عمى مدل العقكد السابقةقد منعت رئاسة األركاف العامة التركيةك

 ، محاربة التعميـ كاإلعالـ الدينييفمف خالؿ مؤسسات الدكلة، داخؿإسالمي حقيقي 
 كسائؿ باستخداـ حمالت شرسة ، كشفكالتضييؽ عمى النشاطات كالفعاليات الصكفية

 اُتعد حميفا استراتيجي ،اإلعالـ التركية المممككة أصال لقكل اقتصادية ييكدية كعممانية
مف إحكاـ القبضة عمى مقاليد الحكـ كزماـ  التي مكنتو  العنيفةلو في ىذه المكاجية

 .السمطة
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لمالحقات رئاسة األركاف العامة، المؤسسة القضائية إلثارة ااستخدمت ك
 ، كفرض الغرامات المالية ضد عدد مف الصحؼ ككسائؿ اإلعالـ اإلسالمي،يةنكفالقا

 مثؿ ،كالصحافييف في حاؿ تناكليـ بعض المكضكعات السياسية المختمؼ عمييا
 قائمة ، التركيةرئاسة األركافاإلسالـ السياسي كغيرىا مف القضايا، كما أصدرت 

 عمى أف تخضع لمتحرم ،فرض عمييا حظر التعامؿاقتصادية  مؤسسة 100ضمت 
باعتبارىا تدعـ الحركات اإلسالمية ماليا، كتابعت المؤسسة العسكرية حممتيا ضد 

 محطة 20 كةصحيفة كمجؿ 119اإلسالمي، فكضعت قائمة تضـ اإلعالـ  كسائؿ
 باعتبار أف تمؾ المؤسسات تمارس أنشطة إسالمية ، محطة إذاعية51 كيكنيةتمفز

اإلعالـ كسائؿ  غير أف ىذه المحاكالت لتقييد أنشطة ،تخريبية معادية لمعممانية
ف خفت حدتيا،  ،اإلسالمية إذ استطاعت كسائؿ اإلعالـ اإلسالمية ما تزاؿ متكاصمة كا 

 بحيث نجحت في تحكيؿ األفكار األيديكلكجية ،التكيؼ مع ىذا الصراع الطكيؿ
 مف منطمقات لمصداـ إلى منطمقات لمحكار القائـ عمى عدـ إقصاء أم طرؼ ،الكبرل

 أم إعادة النظر ، كاالعتراؼ بحؽ التيارات المختمفة في التعبير،مف المعادلة السياسية
في أيديكلكجية الخطاب السياسي لمتيار اإلسالمي بما يتكافؽ مع أطر النظاـ العمماني 

. بيدؼ تجنب مرحمة الصداـ تمؾ
 واملاسىنُتَهىد اندومنت  .2

تمتد جذكر التغمغؿ الييكدم كالماسكني لمسيطرة عمى كسائؿ اإلعالـ في تركيا 
ـ عندما أدخؿ الييكد أكؿ مطبعة إلى الدكلة العثمانية، ككذلؾ إلى 1494إلى عاـ 

ـ عندما أسس الماسكني التركي سعيد جمبي زاده، أكؿ مطبعة بالمغة 1727عاـ 
كقد تعاظـ الدكر الييكدم في الصحافة التركية، بعد رفض السمطاف عبد  ( ).التركية

الحميد الثاني فكرة تأسيس كطف قكمي لمييكد في فمسطيف عمى الرغـ مما عرضو 
كعندىا قرر زعماء الحركة  ( ). مميكف ليرة انكميزية ذىبان لمسمطاف150ىرتزؿ بتقديـ 
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ف يدفعكا المالييف المعركضة عمى السمطاف لشراء الذمـ كتدبير المؤامرة أالصييكنية 
لخمعو، ككاف لمدعاية التي شنيا الييكد عف طريؽ الصحؼ التي كانكا يسيطركف عمييا 

في أكربا كفي تركيا نفسيا، دكر مؤثر في تنفيذ مخطط خمع السمطاف عبد الحميد 
شارؾ ييكد ك. في تكريس العممانية كتقاليدىا منذ البدايةالييكد أسيـ قد  ك( )،الثاني

الدكنمة كالمحافؿ الماسكنية في تأسيس الدكلة العممانية التركية، كساندكا إجراءات 
، كتغمغمكا في صفكؼ المجتمع التركي كفرضكا سيطرتيـ عمى العممانيةأتاتكرؾ 

 .المراكز التجارية كاالقتصادية كاإلعالمية الميمة
 النفكذ الييكدم ازدادكفي فترتي حكـ جمعية االتحاد كالترقي كالعيد الجميكرم 

يزاؿ ىذا النفكذ مسيطران عمى المؤسسات   كما،كالماسكني في كسائؿ اإلعالـ في تركيا
، محطة بارزة في مسيرة 1989كيعتبر العاـ . اإلعالمية الكبرل في تركيا إلى يكمنا

" الييكد األتراؾ حيف خرجكا بصكرة كاممة إلى العمف عف طريؽ تأسيس ما سمي بػ 
كقد . بمناسبة مركر خمسمئة عاـ عمى خركجيـ مف اسبانيا إلى تركيا" 500مركز الػ 

تكرككت أكزاؿ، لكسب كد المكبي الرئيس شجعيـ عمى ذلؾ السياسة التي انتيجيا 
الييكدم في أمريكا عف طريؽ دعـ الييكد االتراؾ، ما ساعد عمى ازدياد الحضكر 
الييكدم في تركيا، كالسيما في حقمي االقتصاد كاإلعالـ المقركء كالمرئي، إذ تعكد 

 ( ). ييكديةألكساطممكية بعض الكسائؿ اإلعالمية المؤثرة 
 تاريخية ميمة، بأحداثكلمماسكنية تاريخ عريؽ في تركيا، فقد ارتبط اسميا 
ـ عندما 1730-1703كعرفت تركيا الماسكنية أكؿ مرة أياـ السمطاف أحمد الثالث 

أسس ماسكنيك البندقية كىـ مف التجار االيطالييف، جمعية ليـ في إسطنبكؿ عاـ 
 ،المشرؽ األعظـ الفرنسي، المسماة ـ ارتبطت بالجمعية الماسكنية الفرنسية1717

ككاف أكؿ ماسكني تركي ينتمي إلى تمؾ الجمعية ىك سعيد جمبي زاده، الذم كاف كالده 
 ( ).سفيران لمدكلة العثمانية في فرنسا
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كلممرة األكلى منذ نشأتو في تركيا، عقد المحفؿ الماسكني التركي في 
العاصمة أنقرة، أكؿ مؤتمر عمني لمماسكنييف في تركيا، يكـ الثاني كالعشريف مف 

 بعدما كانت ىذه المؤتمرات تحظى في األعكاـ الماضية ،2000كانكف الثاني عاـ 
بالسرية المطمقة، تحدث فيو ساىر طمعت اقك باعتباره األستاذ األعظـ لممحفؿ التركي 

عضاء المحفؿ الماسكني في تركيا بالظيكر العمني كالدعكة أمطالبا قادة المؤتمر مف 
. لمفكر الماسكني في أركاف الحكـ كالدكلة كفي الجامعات

كتتمخص أساليب سيطرة الدكنمو كالييكد كالماسكنية عمى كسائؿ اإلعالـ في 
المؤثرة في الرأم العاـ التركي،  امتالؾ كبريات المؤسسات اإلعالميةمف خالؿ  ،تركيا

إذ  التيار العمماني في مكاجيتو لمتيار اإلسالمي،ضمف إطار مساع ىادفة إلى دعـ 
مف جريدة حريت بعد أف باعت نسبتيا األخرل إلى % 30تمتمؾ عائمة سماكم حاليان 

، مالؾ مجمكعة دكغاف اإلعالمية كىي المجمكعة آيدف دكغافالماسكني رجؿ األعماؿ 
كما تزاؿ عائمة الماسكني يكنس نادم تمتمؾ جريدة  .اإلعالمية األكلى في تركيا

التي أسسيا الماسكني عمي ناجي قره  (ممميت) صحيفة ككذلؾ ،اليسارية (جميكريت)
تمتمؾ عائمة الماسكني دنييج  ك()، كآلت ممكيتيا إلى آيدف دكغاف،1950جاف عاـ 

 القكمية الكبرل صحؼالتي تضـ عددان مف اؿاإلعالمية، بميكيف مجمكعة بيمكيف ميديا 
 كما يمتمؾ رجؿ األعماؿ التركي أيركؿ أكصكم يكف،كبعض محطات االذاعة كالتمفز

المقرب مف أكساط الماؿ الييكدية العالمية مجمكعة اقتصاد ميديا اإلعالمية التي تضـ 
 في تمكيميا عائمة قمحي ت التي ساىـShow.Tvالتركية الخاصة الفضائية  القناة

الييكدية التركية، كيمتمؾ الييكد أيضان صحفان خاصة بيـ مثؿ شالكـ، جكرناؿ أكرياف 
 ().كالغازيت

تشكؿ مكردان  التي شركات إنتاج كتكزيع اإلعالناتكما يحتكر الييكد في تركيا 
ميمان مف مكارد الصحؼ المالية، كيفرض الييكد سيطرتيـ عمى معظـ شركات 
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اإلعالف في تركيا، إذ امتمؾ الييكدم إيزيدكر باركخ أكؿ شركة اعالف كاف قد أسسيا 
، كبقيت شركة باركخ شركة اإلعالف الكحيدة في تركيا 1908فرنسي في تركيا عاـ 

يعتبر الييكدم إيمي أجيماف ك ،يزاؿ تأثيرىا كاضحان إلى اآلف لسنكات طكيمة كما
 أكؿ مف أدخؿ ،التي ُتعد مف كبرل الشركات اإلعالنية (ماناجانس)صاحب شركة 

 حريت التي يمتمكيا صحيفةكما أنشات مؤسسة  ( ).األساليب الحديثة في االعالف
التي ترأس إدارتيا  (عالنجميؾإ)سـ أ شركة إعالنات كبرل ب،الييكد عند صدكرىا
 ().الييكدم ألبرت ليفي

كيتضح مما تقدـ اف الييكد يتحكمكف في صناعة كتكزيع اإلعالنات 
كيستغمكنيا سالحان ككرقة ضغط ضد الصحؼ التي ال تتكافؽ تكجياتيا مع مرامييـ 

 .كغاياتيـ عف طريؽ حرمانيا مف اإلعالنات كعائداتيا المالية
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: اخلالصت
شيد اإلعالـ التركي منذ نشأتو في كنؼ االمبراطكرية العثمانية، كبعد إلغاء 
الخالفة كالسمطنة كتأسيس الجميكرية العممانية مراحؿ متعددة مف الصراع بيف تياريف 
متضاديف التيار اإلسالمي؛ المناكئ لمعممنة مف جية، كالتيار العمماني الذم سعى إلى 
فرض ىيمنتو بالقكة عمى كؿ مناحي الحياة مف جية أخرل، كانت كسائؿ اإلعالـ لكال 
التياريف، أدكات صراع اليكية البارزة بيف العثمنة كالعممنة،  كقد ساعد تراجع سيطرة 
قيادة الجيش عمى منصب رئاسة الجميكرية في العقد األخير مف القرف العشريف، 
كتكلي رؤساء مدنييف مف احزاب سياسية طامحة لزيادة رصيدىا االنتخابي، ساعد 

عمى زيادة انتشار كسائؿ اإلعالـ اإلسالمي، كتنامي تأثيرىا عمى الرأم العاـ التركي، 
قياسا بالمرحمة الماضية التي كانت تفرض فييا كسائؿ اإلعالـ العممانية ىيمنتيا عمى 

الرأم العاـ التركي دكف منافس، كرغـ تنامي كسائؿ اإلعالـ اإلسالمي بشكؿ غير 
مسبكؽ، إال أنيا ما تزاؿ تكاجو منافسا قكيا يمتمؾ مف عناصر القكة الكثير، ما ينبئ 
بأف صراع اليكية في تركيا بيف العثمنة كالعممنة الذم تشكؿ كسائؿ اإلعالـ سالحو 

 .الفاعؿ، سيستمر طكيال
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 1 رقـ ممحؽ
 ()جدكؿ معدالت التكزيع اليكمي ألبرز الصحؼ التركية

عدد التوزيع اليومي أسم الصحيفة ت 
1 ZAMAN   790.201           زماف 

2 POSTA   478.821            بكستا 

3 HÜRRİYET   437.076         حريت 

4 SABAH    334.355            صباح 

5 SÖZCÜ   245.558             ككزجك 

6 HABERTÜRK 227.055        خبر تكرؾ 

7 P.FOTOMAÇ 208.621        فكتكماج 

8 FANATİK 198.195            فاناتيؾ 

9 MİLLİYET 146.345           ممميت 

10 TÜRKİYE 137.003            تركيا 

11 STAR   123.937              ستار 

12 VATAN  119.895            كطف 

13           TAKVİM  110.634      تقكيـ 

14               YENİ ŞAFAK 103.117 يني شفؽ 

15 AKŞAM 102.705            أقشاـ 

16                         GÜNEŞ 99.019ككنش 

17 BUGUN 70.687            بكككف 

18 YENİ ASYA 53.958         يني آسيا 

19 YENİ ÇAĞ 51.219          يني جاغ 

20 YENİ RADİKAL 50.098      يني راديكاؿ 

21 CUMHURİYET 50.817      جميكريت 
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22 TARAF50.292              طرؼ 

23 A.ŞOK 50.137              آ شكؾ 

24 MİLLİ GAZETE 48.874      مممي غازيتو 

25 AYDINLIK 43.155          آيدنمؾ 

26 FOTOGOL 38.241          فكتك ككؿ 

27 YENİ AKİT 36.901          يني عقد 

28 YENİ ASIR 28.698          يني عصر 

29 EFSANE FOTOSPOR 18.113   افسانو فكتك سبكر 

30               ORTADOĞU 8.469اكرتا دكغك 

31 BİRGÜN 6.258            بيرككف 

32 YENİ MESAJ 5.594       يني مساج 

33 G.EVRENSEL 5.505      ج افرنساؿ 

34 H.DAILY NEWS 5.393    ديمي نيكز 

35 TODAYS ZAMAN 4.355  تكدم زماف 

36 HÜRSES 2.094           حر سس 

 4.492.745      المجمكع 
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 2رقـ ممحؽ 
 أبرز كسائؿ اإلعالـ التابعة لمتيار اإلسالمي في تركيا

 الجهة التي تصدرها اسمها  الوسيمةنوع ت
 يففتح اهلل غكؿ- الطريقة النكرسية  zaman          زماف صحيفة 1
 مؤيدة لحزب السعادة yenışefek   يني شفؽ    صحيفة 2
 مؤيدة لحزب السعادة akıt           عقد صحيفة 3
 الطريقة النقشبندية Altun ouluk       ألتكف أكلكؽ ةػمجؿ 4
 فع عف الدكلة العثمانية كحضارتياادت sebıl          سبيؿ ةػمجؿ 5
 الطريقة القادرية Mesac         مساج ةػمجؿ 6
 جامع إسكندر باشا- النقشبندية  Islam          إسالـ صحيفة 7
 الطريقة القادرية Icmal         جماؿإ صحيفة 8
 الطريقة القادرية ogut         النصح صحيفة 9
 فتح اهلل غكليف- الطريقة النكرسية  Mıllı         العقيدة صحيفة 10
 الطريقة النكرسية فتح اهلل غكليف Yenı Nesıl   الجيؿ الجديد صحيفة 11
 الطريقة النقشبندية Ilım ve sanatالعـ كالفف       صحيفة 12
 الطريقة النقشبندية kadıne ve sanatالمرأة كالعائمة   صحيفة 13
 إمتداد لحزب الرفاه/حزب السعادة Mıllıgazıta    ممي غازيتو صحيفة 14
 انكر آرف.الطريقة النقشبندية د Turkıyeيا          ترؾ صحيفة 15
 الطريقة النكرسية zafer         الظفر صحيفة 16
 الطريقة النكرسية kopru        الجسر صحيفة 17
 الطريقة النكرسية Bızım      aıle        عائمتنا صحيفة 18
 الطريقة النكرسية vahdet        الكحدة ةػمجؿ 19
 الطريقة النكرسية Cuma       الجمعة ةػمجؿ 20
 الطريقة النكرسية objektıf   المكضكعي ةػمجؿ 21
 فتح اهلل غكليف- الطريقة النكرسية Hazantı     حيزنطي ةػمجؿ 22
 فتح اهلل غكليف- الطريقة النكرسية yenı  omydبني أميد      ةػمجؿ 23
 فتح اهلل غكليف- الطريقة لنكرسية Aksyon      أكسيكف ةػمجؿ 24
 جماعة محمد ككتمكر/النكرسية kopru       ككبرك ةػمجؿ 25
 جماعة اإلماـ سميماف طكناخاف  kıng   akadımıكنج         ةػمجؿ 26
  أنكر آرف–الجماعة النقشبندية  Tgrt.tvتركيا         قناة تمفازية 27
 أنكر آرف– الجماعة النقشبندية           Ihlasإخالص ككالة أنباء 28
 أنكر آرف– الجماعة النقشبندية        Tgrt.tv اإلعالنيةتركيا  قناة تمفازية 29
 أنكر آرف– الجماعة النقشبندية           Tgrt  FMإذاعة تركيا  إذاعة  30
 فتح اهلل غكليف- الطريقة لنكرسية             Samanyolu Tv قناة تمفازية  31
 فتح اهلل غكليف- الطريقة لنكرسية Bortişبكرتش  إذاعة  32
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برنامج عالقات عامة لتنمية قيم التسامح 
وثقافة احلوار مع اآلخر 

                                                 المذهدانيمحمد جياد زين الدين. د
 ن

كلية اإلرالم / رراقيةالجامعة ال

 
أضحت برامج العبلقات العامة عامبًل ميمًا وفاعبًل في نجاح أي مشروع سواء 

كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا، وقد أمتد األىتمام بالعبلقات العامة 
الى أبعد من ىذا بكثير، فبدأت برامج العبلقات العامة ُتستخدم من قبل العديد من دول 
العالم لتحسين صورتيا الذىنية وكسب رضا جميورىا بطرق وأساليب عممية مخططة 

 .ومدروسة بغية تحقيق أفضل األىداف 
وقد تعرض المجتمع العراقي كغيره من المجتمعات المتأزمة وعبر عقود من 
الزمن لتغيرات أمتدت الى عمق البنى والمؤسسات المجتمعية، وبالتالي أنعكست عمى 

مجمل أوضاع األمن األنساني لممواطنين، وليس ثمة شك أن الفترة التي أعقبت 
م، أتسمت باالقصاء والتيميش والتجاوز عمى حقوق 2003احتبلل العراق عام 

 .االنسان ومصادرة حرية التعبير والراي اآلخر وردود فعل عنيف عمى األصعدة كافة 
ويركز موضوع بحثنا عمى جانب ميم في حياة واستقرار الشعوب وىو 

التسامح، الذي غاب عن الجميع تفعيمو والخوض في تفاصيمو لما لو من خصوصية 
وتأثير ايجابي عمى المجتمعات، ويقضي مبدأ التسامح األعتراف باآلخر واحترام رأيو 
والتعايش معو عمى أساس حرية العقيدة والفكر والتعبير التكرمًا أو منة، وأنما حق 
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باعتباره من أفضل األساليب والطرق لموصول الى الحقيقة وتحقيق المكاسب 
 .الشخصية والعامة لجميع األطراف عمى حٍد سواء 

ولذلك ينبغي عمى جميع الحكومات والمؤسسات والييئات والجيات المعنية 
بيذا الشأن، ان تتبنى وتنفذ مشروعًا وبرنامجًا لمعبلقات العامة يقوم عمى أساس مبدأ 
التسامح مع اآلخرين واحترام الراي االخر كنوع من الممارسة الديمقراطية وكأسموب 

وتجدر بنا االشارة الى ماقالو الفيمسوف الفرنسي . من أساليب التقدم الحضاري 
في عبارتو الشييرة ممخصًا مفيوم التسامح بمعانيو ومضامينو وأشكالياتو  (فولتير)
  .((إنني ال أوافق عمى ما تقول، ولكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في أن تقولو))
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 املبذث االول
 االطار املنهجي

 في عدم وجود رؤية عممية واضحة بحثتتحدد مشكمة ال : مشكمة البحث -1
إدارتو بالشكل العممي السميم، مع غياب ووممموسة لبرنامج العبلقات العامة 

الوعي العممي، ألىمية العبلقات العامة ودورىا في صياغة برنامج عبلقات عامة 
يمكن االعتماد عميو، من اجل بناء منظومة قيمية ُتعنى ودقيق بشكل واضح 

بالتنمية لقيم التسامح واشاعة ثقافة الحوار مع اآلخر، لذا فإن البحث معني 
 ــــــ:بدراسة ىذه المشكمة عن طريق االجابة عنيا من خبلل التساؤالت اآلتية

 ىي أىم المراحل والخطوات التي يتبناىا برنامج العبلقات العامة لتوعية ما .1
الجماىير بأىيمة قيم التسامح كبديل لمعنف وسياسة التيميش وعدم اإلصغاء 

 ؟لبلخر
 وسائل االتصال التي يستخدميا برنامج العبلقات العامة في تحقيق ما أىمية .2

 .االىداف الموضوعة 
ما مؤىبلت القائمين عمى أدارة برنامج عبلقات عامة وقدرتيم عمى االتصال مع  .3

 .الجميور 
من المعموم أن العراق أصبح إحدى الساحات الرئيسة في  :أهمية البحث -2

م، 2003الصراع، والسيما بعد أن انيارت مؤسساتو البنيوية بعد االحتبلل عام 
والتي عن أثرىا أنعكست بشكل سمبي عمى مجريات األمور، وسادت الفوضى 

يكتسب البحث أىمية من أىمية  و.الى حٍد شكل تحديًا لكل إجراء تنموي
الموضوع الذي يتناولو، فالعبلقات العامة لم تعد نمطًا اتصاليًا ميمًا فحسب، بل 

 ضرورة حتمية رئيسية وفاعمة ُتسيم في تكوين الحياة العامة اأصبحت برامجو
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لمجماىير ومقياسًا لمتطور الحضاري، وعامبًل ميمًا في البناء والتنمية والتوعية في 
، فضبًل عن الخ..المجاالت كافة سواء كانت السياسية واالجتماعية واالقتصادية

مجتمعاتنا بحاجة الى التسامح والتعايش مع اآلخر من أجل تجاوز العقبات 
واألنطبلق الى االمام نحو مستقبل مشرق، مبني عمى مبدأ االحترام المتبادل 

  .وتقبل وجيات النظر ميما كان اختبلفيا 
عامة، العبلقات الييدف ىذا البحث الى ابراز برنامج  :البحث فاهدأ -3

واعطاءه دورًا ميمًا ومؤثرًا في حياة المجتمع في ترسيخ وأرساء مباديء وقيم 
تتمخص أىداف البحث في والتسامح وأسموب الحوار المدني الحديث والنقد البناء، 

 ـ:ما يمي
شاعة ثقافة الحوار  .1 معرفة أىمية برنامج العبلقات العامة في نشر قيم التسامح وا 

 .والتعايش السممي 
  .وضع برنامج مقترح لتنمية قيم التسامح والتعايش السممي  .2
 . أستخدام وسائل االتصال المناسبة لمخاطبة الجميور المستيدف أىمية .3
 .ستخدم في تنفيذ البرنامج تالكشف عن االساليب التي  .4
 وضع ضوابط ثابتة لمعبلقة بين األطراف تُنيي فجوة البغضاء واإلقصاء،  .5

عادة التوازن الى المجتمع من خبلل فتح الحوار العقبلني والتسامح مع  وا 
 . االخر

يقصد بالمنيج مجموعة القواعد المستخدمة لموصول الى  :البحث منهج -4
الحقيقة في العموم، وىو أداة اختبار الفروض والتساؤالت ويقع عميو مسؤولية 

، وىو نوع (المنيج الوصفي)وأقتضت مشكمة الدراسة أعتماد. ()تطويرىا وتحقيقيا
من المناىج العممية المتبعة في الدراسات الوصفية، من أجل جمع البيانات 

  .وتنظيميا وتحميميا وفق أسموب عممي سميم 
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 املبذث انثاني
 برايج انعالقات انعاية

 انعالقات انعايةبرايج يفهىو :  والًال 
أصبحت العبلقات العامة عمم وفن متطور من فنون التأثير واالقناع وكسب 

وتحريكيم في اتجاه ما االخرين بيدف التأثير بالجميور وكسبيم نحو ىدف أو قضية 
ن ع المؤسسة والجميور،وتشكل العبلقات العامة حمقة الوصل بين . مخطط ومرسوم 

 نقل اآلراء واألفكار والسمع والخدمات لتمك الجماىير عبر أستخدام وسائل طريق
 .االتصال المختمفة 

فن معاممة الناس ))ىيإبراىيم إمام العبلقات العامة كما يراىا األستاذ الدكتور و
والفوز بثقتيم ومحبتيم وتأييدىم، ومعنى ذلك ببساطة ىو كسب رضى الناس بحسن 

يمان بقيمة اإلنسان في المجتمع  . ((()المعاممة الصادرة عن صدق وا 
أسموب اعبلمي ييدف التأثير المعنوي ))ويعرفيا أيضًا الدكتور إبراىيم صابات

في الجماعات داخل وخارج المنظمة لتحقيق القبول والرضى لسياساتيا، والقوى التي 
المساىمون، أعضاء مجمس االدارة، : تتعامل مع العبلقات العامة متعددة منيا

 ((()العاممون في السمطات العامة سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم عممية أم نقابة
 .

العبلقات العامة من األنشطة المخططة والميمة لنجاح المؤسسات برامج ُتعد و
كافة، فضبًل عن ذلك بانيا جيود مخططة ومدروسة تُبذل من أجل بناء سمعة 
المؤسسة، عن طريق مجموعة من الفعاليات وتصميم رسائل اتصالية مؤثرة في 

وىذا يتطمب . مج لمعبلقات العامة ابرإعداد وتصميم أفضل الالجميور عن طريق 
بحث ودراسة مستفيضة ، بمعنى آخر كمما كانت الرسالة االتصالية مدروسة ومّعدة 

 . () كمما كان البرنامج يسير باالتجاه الصحيحعممي وميني مدروس،بشكل وأسموب 
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جميع االنشطة أو الجيود المبذولة نحو ))يعني برنامج العبلقات العامة وأن
اقامة وتدعيم وكسب تأييد وثقة الجماىير ورأييم في المؤسسة، الذي يقوم بإعبلم 

وأستيداف وتحسين طرق األداء بما يعكس ازدىارًا ونموًا في نشاط المؤسسة وتعميقًا 
. ( (()في فيم الجماىير لدور المؤسسة في النشاط االجتماعي واالقتصادي العام

 مجموعة من االنشطة التي ))كما ُيعرف برنامج العبلقات العامة عمى أنو
تعتمد عمى بعضيا البعض، وموجية لتحقيق غرض أو مجموعة من االغراض، وىو 

. ( )((يرشح كيف تعتزم المؤسسة تحقيق أىدافيا
مجموعة من االنشطة والحمبلت ))ويوصف برنامج العبلقات العامة بأنو

الموجية لتحقيق ىدف ما يستيدف جميور معين أو جماىير محددة أو جميور عام، 
. ( (()وىو جزء من الخطة العامة، ويعتبر العمود الفقري ليا

جموعة من العناصر، م تشترك ببرامج العبلقات العامةويبلحظ مما تقدم ان 
ـ :والتي تتضمن مايأتي

 .يجب ان يكون لمبرنامج ىدف محدد وواضح  -1
 .دقة اختيار االدوات واالساليب المستخدمة في البرنامج  -2
يعتمد البرنامج الناجح عمى البحث والتخطيط العممي السميم في استقصاء  -3

 .واستطبلعات الراي العام 
ان يحدد نوع الجميور في العبلقات العامة، كأن يكون جميورًا داخميًا أو خارجيًا،  -4

 . الخ.... جميورًا عام او مستيدف
  هًنة برايج انعالقات انعاية :  انناًال 

في اآلونة االخيرة أزدادت أىمية أنشطة العبلقات العامة وبرامجيا عمى 
األصعدة كافة، وجاءت ىذه األىمية من التطور التكنموجي والمعموماتي وتوسع نطاق 

نسيابية عالية، فضبًل  شبكات االتصاالت وتداول نقل المعمومات وعرضيا بحرية وا 
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عن ان النظرة الى الجماىير في المجتمعات الحديثة قد تغيرت، وأصبح فييا االنسان 
مركز احترام وأىتمام والسعي لتنفيذ رغباتو وحاجاتو، وغدت حياتو مصدرًا لمسمطة 

الموجية لمسياسة العامة في المجتمع، ولذلك كان التركيز والعناية الى برامج العبلقات 
. العامة 

وُتساعد برامج العبلقات العامة عمى زيادة فرص النجاح وتحسين العبلقات 
وزرع روح المحبة والتفاني، كما تعمل البرامج عمى زيادة الوعي بالخدمات والمشاركة 
في المسؤوليات االجتماعية ليا عن طريق تبصيرىم بإمكاناتيا وبجيودىا والعقبات 

التي تواجييا وما تنتظره منيم من تأييد يساعدىا عمى تحمل مسؤولية سياستيا 
ويمكن . ، ويتحقق عنصر التضامن والتماسك وتبادل االحترام بين الطرفين()العامة

توضيح أىمية برامج العبلقات العامة في بيان بعض ما يمكن أن تحققو لئلنسان 
ـــ :()والمجتمع والمؤسسات وفق ما يأتي

يجاد جميور يؤيد ويساند  -1 تييئة الرأي العام بغية تقبمو الفكار وآراء جديدة وا 
الجيات والمؤسسات بما ييدف الى تقوية الروابط، مما ُيسيل تعاونًا مثمرًا بين 

 .األطراف كافة 
ُيسيم برنامج العبلقات العامة في تفسيرمواقف الجميور ومعرفة أنماط سموكية في  -2

الحياة االجتماعية وتفسر أساسًا فمسفتو في الحياة وذلك الرتباطيا بقيمو 
 .ومعتقداتو وثقافتو 

تقوم برامج العبلقات العامة عمى توضيح االتجاىات الحقيقية لمجماىير ومعرفة  -3
رغباتيم واحتياجاتيم، مما يساعد القائمين عمى إدارة البرنامج من إحداث 

تعديبلت مناسبة وفق السياسة العامة التي تتماشى مع رغبات وحاجات الجماىير 
 .ويحقق المنفعة المتبادلة لمجميع 
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تعمل برامج العبلقات العامة عمى تحقيق التكيف االنساني البلزم، وىذا التكيف  -4
واالنسجام االنساني، أصبح من ضروريات أىداف العبلقات العامة، ومجتمعاتنا 

   .)(الحديثة المعقدة وبدونو اليمكنيا أن تحقق أو تصل الى األىداف المرسومة
أما عمى مستوى الجميور الداخمي لمعبلقات العامة، فبرنامج العبلقات العامة  -5

يحقق خدمات إنسانية متنوعة تعود بالنفع وبما يكفل ليم حياة رغيدة ومستقرة، 
كما يحقق البرنامج الرعاية االجتماعية ويييء ليم حياة كريمة مبنية عمى أساس 

 .االحترام ونشر روح االخاء واالحترام 
  هداف برايج انعالقات انعاية:  انثاًال 

تيدف برامج العبلقات العامة الى توطيد سمعة المؤسسة أو الييئة وتحسين 
صورتيا الذىنية لدى جميورىا، عمى اعتبار ان السمعة الحسنة ىي إحدى الدعائم 

والركيزة االساسية التي يقوم عمييا كيان المؤسسة، فالصورة المشرقة لممؤسسة ىي التي 
تخمق المناخ المناسب القبال الجميور عمى التعامل معيا، وبذلك يزداد نجاحيا وتنمو 

 . ()أنشطتيا وتصبح قادرة عمى مواجية أية منافسة حالية كانت أو مقبمة
وتعتمد سمعة أية مؤسسة عمى األمور المادية الممموسة، التي يمكن تحقيقيا 

بالعمل الفعمي الجاد والتواصل المستمر واليادف مع الجماىير، فأنشطة العبلقات 
العامة وبرامجيا اليمكن أن تنجح اال إذا رضيت جماىيرىا عنيا، وعمى ىذا يجب 
عمى المؤسسة وبرامجيا أن تضطمع بواجبيا االجتماعي تجاه جماىيرىا عمى أكمل 

. وجو لكسب ثقتيم واحتراميم وتعاونيم معيا 
وتختمف أىداف برامج العبلقات العامة من جية ألخرى، باختبلف ذلك 

المجتمع وتركيبو ومستواه الثقافي واالقتصادي، لكن في الغالب تشترك أغمب 
ـــ :()المؤسسات بأىداف أساسية منيا
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، عن طريق (المؤسسة والجميور)بناء عبلقة قوية وثقة متبادلة بين الطرفين -1
االىتمام بتمك الجماىير وتمبية متطمباتو وتوفير حاجاتو من أجل اليدف االسمى، 

 .وىو خمق إنطباع جيد وصورة ذىنية محببة لممؤسسة لدى جميورىا 
التعرف عمى اتجاىات الراي العام والعمل عمى تنميتو حتى يصبح واعيًا ومستنيرًا  -2

 .ودعامة أساسية يعتمد عمييا المجتمع المحمي ومؤسساتو 
المشاركة في الخدمات العامة، والعناية بالييئات العممية والثقافية واألىتمام  -3

 .بشريحة الشباب وتشجيع المشروعات الثقافية والعممية 
الترويج ألنشطة وبرامج المؤسسة من خبلل المقاءات وعقد الندوات والمؤتمرات  -4

  .()واألندية من أجل التواصل مع جميورىا لنقل رؤية وسياسة أىداف المؤسسة
  .(داخميًا وخارجياَا )معالجة االزمات التي قد تطرأ عمى المؤسسة -5
اإلقامة واالشراف الكامل عمى سياسة وأنشطة المؤسسة، واألشراف عمى تزويد  -6

وسائل االعبلم بانشطة المؤسسة واالىتمام بالمطبوعات والنشرات التي تصدرىا 
 .وبشكل مستمر

التعاون مع المؤسسات المختمفة المحمية أو العالمية، عن طريق تعزيز التفاىم  -7
 .والتبادل المشترك فيما بينيما 

العناية بإبراز المؤسسة وأجيزتيا والرد عمى االنتقادات والحمبلت الموجية،  -8
واالجابة عن الشكاوى وتصحيح المعمومات الكاذبة والمغرضة التي قد تتعمق 

 .()بأذىان الجميور
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يرادم ختطنط برنايج عالقات عاية    : رابعاًال 
تختمف برامج العبلقات العامة من مؤسسة الخرى، وذلك تبعًا لحجم وأىداف 

وطبيعة الخدمات التي تقوم بيا، ويحتاج برنامج العبلقات العامة الى مجموعة فعاليات 
لتخطيط ونجاح أي برنامج، ويمكن استعراض الخطوات األساسية ألية برنامج  وكما 

ــ :()يمي
 قبل وضع برنامج العبلقات العامة، يمكن تحديد مجموعة :تحميل وادراك الموقف -1

ماىي صورة المؤسسة لدى الجميور، ىل ىي ايجابية ام ..من التساؤالت، مثبًل 
. الخ...سمبية، او تحديد االتجاىات نحو الخصومة والعدوان، والتعصب واالىتمام
ويتم تقدير الموقف عن طريق استخدام اساليب عدة منيا طريقة المبلحظة 

وعند تحميل خصائص . ودراسة المعمومات والبيانات والمعالجات االحصائية
المؤسسة التي يمكن ان تؤثر عمى استراتيجية العبلقات العامة، من ناحية حجم 
المؤسسة وثقافتيا وطرق تفكيرىا واستجابتيا لممشكبلت، كما ان الثقافة تعكس 

 .االتجاىات والقيم التي تشكل نحو سموك المؤسسة 
 يمثل تحديد االىداف النقطة الرئيسة التي توجو جيود :مرحمة تحديد االهداف -2

برنامج العبلقات العامة لتحقيقيا، ويمكن تحديد االىداف االساسية والميمة 
 ـ:()لتحقيقيا من خبلل البرنامج ما يمي

تقوية ثقة الجميور بالمؤسسة، عن طريق زيادة فيم وتقدير الجميور لرسالة  . أ
المؤسسة االتصالية وأىدافيا وانجازاتيا ودورىا في تفعيل العمل الصالح لخدمة 

 .المجتمع وبروح المسؤولية االجتماعية واالخبلقية 
 .توفير عبلقات طيبة بين الطرفين المؤسسة والجميور  . ب
استعادة ثقة الجميور عقب أزمة تعرضت ليا المؤسسة، أظيرت عدم فاعميتيا  . ت

 .بطريقة أو بأخرى، ومطموب أحتواء ىذه االزمة وتحقيق الفاعمية مرًة أخرى 
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تصحيح االتجاه السمبي لدى الجميور تجاه المؤسسة، كأعتقاد الجميور بان  . ث
 .المؤسسة التمقي أىتمامًا لو ولمصالحو 

 .إعبلم واخبار الجميور بمساىمة أعضاء الييئة االدارية بالحياة العامة اليومية  . ج
 .االعبلم بنشاط المؤسسة في مجال البحوث لخدمة المجتمع  . ح
 .التأثير في الراي العام لمجميور او الراي العام لمجماىير الخاصة  . خ
اعبلم واخبار الجميور بتحقيق المؤسسة النجازات جيدة بيدف تحسين صورة  . د

 المؤسسة
وميما كانت نوعية االىداف لبرنامج العبلقات العامة، فيي تيدف الى تحقيق 
االىداف بشكل واقعي وحسب امكانيات المؤسسة من الناحية البشرية والمادية المتاحة 

 .لتحقيق ذلك الغرض 
 يسعى برنامج العبلقات العامة الى تحديد نوعية :تحديد الجمهور المستهدف  -1

الجميور المستيدف، من أجل تحديد فيمو واتجاىاتو العداد شكل الرسالة 
االعبلمية التي تخاطب الجميور، وان تحديد شكل الرسالة يتحدد وفق آلية 

، أو جميورًا (جميع أطياف الشعب)أختيار الجميور، كأن يكون جميورًا عامًا 
خاصًا داخميًا أو خارجيًا، ويمكن أن نركز عمى جذب أفراد الجميور عن طريق 

ويتحدد اختيار الجميور بعوامل .  نوع الرسالة التي تُنشر في وسائل االعبلم 
عدة، كالمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لمجميور المستيدف، او حسب 
التقسيمات الديموغرافية كالجنس والعمر والتحصيل العممي والحالة االجتماعية، 
وىذه االجراءات تُفيد في اختيار شكل الرسائل ونوع الوسيمة المناسبة لمخاطبة 

 . الجميور 
 يتم وضع الخطة المناسبة وذلك في ضوء االىداف التي يتم :وضع الخطة -2

تحديدىا واالتفاق عمييا، كما يتم النظر في ضوء البيانات والمعمومات التي تم 
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الحصول عمييا من مصادر مختمفة، وينبغي ان تتضمن الخطة مراحل التنفيذ 
واالجراءات والوسائل المتاحة ضمن جدول زمني محدد، ومن الضروري ان تكون 

  .()الخطة مرنة وقابمة لمتعديل عند الضرورة
 تأتي ىذه الخطوة الميمة في تحديد واختيار اي الوسائل :اختيار وسيمة االتصال -3

فاعمية وتأثيرًا لبلتصال بالجميور لنقل الرسالة بما يناسب طبيعة البرنامج 
واالىداف، ويرتبط اختيار الوسيمة بعدة مستويات منيا المستوى الثقافي 

واالجتماعي واالقتصادي لفئات الجميور، فحينما ينخفض المستوى الثقافي 
لمجميور فأنو اليناسبو استخدام وسائل اتصال تعتمد عمى القراءة كالصحف 
والمجبلت أو النشرات أو التقارير االخبارية او المطبوعات وغيرىا، في حين 

وىناك عوامل أخرى تعتمد عمييا . يمكن استخدام وسائل اتصال سمعية وبصرية
كحجم الجميور المستيدف وتجانسو وتشعبو، فالجميور ذات الحجم الكبير وغير 
 . المتجانس يحتاج الى أكثر من وسيمة إليصال الرسائل االتصالية الى الجميور 

 يتم تحديد واعداد ميزانية مناسبة لبرنامج عبلقات :تحديد الميزانية المناسبة -4
عامة ويتحدد ذلك في ضوء المتطمبات البشرية والمادية لتنفيذ البرنامج، ويدخل 

في تقدير الميزانية مكافآة الخبراء المتخصصين في مجال العبلقات العامة، الذين 
ُيستعان بيم في اعداد وتخطيط البرنامج، وكذلك تكمفة التجييزات والوسائل 
 .المادية التي يتم اختيارىا وكافة المستمزمات المطموبة والتي يجب توفيرىا 

 تتم ىذه العممية بالتحقق من سير عممية التنفيذ، وفقًا لمخطة :تنفيذ البرنامج -5
الموضوعة، وتصحيح ما قد يكون ىنالك من انحرافات عنيا، أو النظر في تعديل 

بعض جوانب البرنامج او تعديل البرنامج كمو اذا اقتضت الحاجة، ومن 
الضروري ان يتحقق التنسيق والتكامل في عممية التنفيذ، ألن تصميم وتنفيذ 

كذلك مباشرة التنفيذ بدون خطة . البرنامج يبقى حبرًا عمى ورق، إذا لم يتم تنفيذه 
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تسير عمييا قد تؤدي الى نتائج أسوأ بكثير مما يتوقع، ولذلك البد من برمجة 
  .  ()عممية التنفيذ بعناية ودقة عالية

يعد التقويم من االساليب الميمة التي يتم من خبلليا التأكد من : تقويم البرنامج -6
مراقبة سير البرنامج بالمسار الصحيح وفق الخطة المرسومة لتحقيق االىداف، 

 ـ:()ومن خبلل عممية التقويم يمكن تحديد مجموعة من الفوائد وىي
يسيم التقويم في متابعة أي خمل ممكن يصيب البرنامج، ومعالجتو مبكرًا بطرق  -1

 وأساليب مناسبة 
 .يساعد التقويم بمقارنة نتائج البرنامج مع االىداف الموضوعة  -2
 .بساعد التقويم بأعطاء البرنامج أكثر فاعمية وتأثيرًا  -3
يساعد التقويم في جمع مزيد من المعمومات والخبرات التي تساىم في تطوير  -4

 . وتحسين البرامج 
 انعالقات انعاية يرتكزات برنايج: اًال خايس

العبلقات العامة لمقيام بوظيفتيا االتصالية عمى مجموعة من برامج تستند 
ـ :() وتتضمن ىذه الركائز ما يمي والميمة، الركائز االساسية

ترتكز العبلقات العامة عمى مباديء أخبلقية، تقوم عمى أساس من الثقة  -1
  .(المؤسسة ـ الجميور)واألحترام المتبادل بين الطرفين

ترتكز العبلقات عمى حقيقة عممية مفادىا، أن االنسان كائن اجتماعي بطبيعتو،  -2
اليمكن أن يعيش بمعزل عن اآلخرين، فاالحتياجات االجتماعية التقوم أساسًا 

 .بدون وجود االنسان مع آخرين من البشر 
ترتكز العبلقات العامة عمى الجانب االنساني، فاالنسان ىو الذي يرتكز عميو  -3

برنامج العبلقات العامة وخطط االعبلم، سواء كان عضوًا في جماعة أو مواطنًا 
 .في المجتمع ككل 

 
 

   

 

برنامج رالقات رامة لتنمية قيم  
 التدامح وثقافة الحوار مع اآلخر

 محمد جياد زين الدين. د
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  533 

 

 جملة آداب الفراهيدي

القوة )وبين الجماىير (القوة المؤثرة)الديناميكية والحيوية وقوة التفاعل بين القائمين -4
  .(المتأثرة

ترتكز العبلقات العامة عمى مبدأ ميم ىو توافق برامجيا مع ظروف المجتمع،  -5
شباعيا، ولذا فإن برامج العبلقات العامة يجب  من أجل مقابمة حاجات الجميور وا 

أن تتميز بالتجديد المستمر من أجل خمق عنصر التشويق وجذب األنتباه 
  .()وأكتساب التأييد القائم عمى التأثير واإلقناع

ترتكز العبلقات العامة عمى فمسفة واضحة وىي أحترام رأي الجماىير، ويتحقق  -6
ذلك عن طريق إعداد وتصميم برامج العبلقات العامة في ضوء تيارات الرأي 

العام مع المحافظة عمى عادات المجتمع وتقاليده من أجل ضمان التأييد 
 .والمساندة من قبل أبناء المجتمع 

يرتكز نشاط وبرامج العبلقات العامة بشكل رئيسي عمى الرأي العام، حيث بدون  -7
وجود الجميور اليكون ىناك نشاط لمعبلقات العامة، فيي تعمل عمى تبادل 
 .()التفاىم مع الرأي العام عمى أساس من الحقيقة والصدق لكسب تعاطفو وثقتو
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املبذث انثانث 
  يفهىو انتسايخ

، مفيومًا أخبلقيًاـــــ ـسموكيًاــــ فكريًاـــــ تنظيريًاــــــ Toleration(التسامح)ُيعد مفيوم 
عقائديًاـــــ دينيًا، تم تفعيمو واالىتمام بو لمواجية مفاىيم أخرى كالتشدد والتطرف 

والتزمت والتعصب واالنحياز وغيرىا، والسيما في األفكار واآلراء والقيم والمعتقدات، 
 .الدينية والتاريخية والسياسية واالجتماعية والثقافية 

سَامَاحَا وسامح، أي : ويقال. فالتسامح لغًة، مشتق من السماحة، أي الجود 
جاد : وسمح. والمسامحة المساىمة. انقادت: وافقني عمى المطموب وأسمحت الدابة

، فقد ظير في Toleration وأعطى عمى كرم وسخاء، أما المعنى الحديث لمتسامح 
م، لتفادي تداعيات الحروب والصراعات بين المذاىب واألديان 18 ـــــ 17القرن

واالتجاىات الفكرية والفمسفية المختمفة التي شيدتيا أوربا آبان القرون الوسطى، من 
أجل الوصول الى صيغ مناسبة تضمن حقوق االنسان وحرية الرأي والتعبير بشكل 

موقف إيجابي متفيم من ))متساٍو لجميع أفراد الشعب، والتسامح إصطبلحًا يعني
العقائد واألفكار، يسمح بتعايش الرؤى واالتجاىات المختمفة بعيدًا عن التيميش 

واإلقصاء، عمى أساس شرعية اآلخر المختمف دينيًا وسياسيًا وحرية التعبير عن آرائو 
 .()((وعقيدتو

نما التسامح أن نمتنع  فالتسامح اليعني أن نتخمى عن معتقداتنا وأفكارنا، وا 
كراه اآلخرين ألعتناق آرائنا، أو قيرىم لمتخمي عن آرائيم، أو األستيزاء  عن غصب وا 
بوجية نظرىم أو النيل منيم، وفي التسامح إقرار بأن الحقيقة ليست حكرًا لطرف من 

 .()دون سائر األطراف األخرى
نسانية تحكم السموك  ويتجمى مفيوم التسامح كونو منظومة أخبلقية قيمية وا 
األخبلقي لبلنسان وآلية لضبط ىذا السموك، ونيجًا لثبات المفيوم وتمكنو في العقل 
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والقمب والسموك، والتي تطرح إنموذجًا لمقيم األخبلقية والسموك الصحيح والمنيج القويم 
أخبلقيًا واجتماعيًا يعني قبول اآلخر بحقوقو في  (التسامح)لمحياة، وبعبارة أخرى فـ

الوجود والحرية والحياة وصيغ التعبير عن مشاعره ومعتقداتو ميما كان دينو وعرقو 
ومذىبو، عبر إخضاع الفرد لقناعاتو الخاصة لمقتضيات الحياة المشتركة مع 

 .()اآلخرين
 إتخاذ موقف إيجابي بحق اآلخرين في التمتع بحقوق التسامحيقصد بو

االنسان وحرياتو األساسية، والتسامح يعني االحترام المتبادل والقبول والتقدير وااليثار 
لآلخر، ويتعزز ىذا التسامح بالمعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمير 

. والمعتقد 
والتسامح يعني ان المرء حر في التمسك بمبادئو ومعتقداتو وآراءه، وأنو يقبل 
ان يتمسك اآلخرون بمعتقداتيم وآرائيم أيضًا، كما ان االختبلف من طبيعة األشياء، 

فبلبد من االقرار باختبلف البشر بطبعيم ومظيرىم وأوضاعيم ولغاتيم وسموكيم 
وقيميم ومعتقداتيم أمرًا طبيعيًا، وىذا يقودنا الى االقرار بحقيم بالعيش بسبلم ودون 

 . ()عنف أو تمييز ألي سبب كان
ويعد مفيوم قيم التسامح من المفاىيم ذات األىمية االساسية في المجاالت 
كافة، وتعتبر القيم عناصر بنائية مشتقة من التفاعل االجتماعي معبرة عن مكونات 
أساسية لممجتمع األنساني، وتشير القيم بأنيا تمثل إنعكاسات فعمية لدى األنسان أو 

تخمق لديو الرغبات والحاجات، من خبلل سموك الفرد، وتعرف القيم بأنيا مجموعة من 
المباديء األخبلقية والعقائدية األساسية التي ينبغي أن يمتزم بيا األفراد في حياتيم 

 .اليومية ويستخدمونيا في توجيو سموكياتيم وأعماليم 
وتكمن أىمية قيم التسامح ودورىا في التأثير عمى حياة المجتمع، من خبلل 

ممارستيا وتأثيراتيا االيجابية، في إعادة الثقة والتوازن لممجتمع، كما يشكل احترام آراء 
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اآلخرين واالستماع إلييم قيمة سموكية وأجتماعية تعتمد عمى العمل الجيد مع 
األشخاص اآلخرين، وأحترام آرائيم والتفاعل معيم بشكل إيجابي، ويبرز ىذا من 

خبلل الثقة المتبادلة ولغة التسامح مع اآلخرين عن طريق الوعي بالذات، والقدرة عمى 
اإلنصات الجيد، والقدرة عمى التعاطف مع شعور وأحاسيس المقابل، وفيميا والتجاوب 

معيا بقدر االمكان وصياغة االىداف الجماعية ليسعى جميع األطراف الى 
  .()تحقيقيا

أما أىداف التسامح والحوار مع اآلخر فتتجمى لنا من الوصول الى الحقائق 
أو القبول باآلخر لمصمحة الطرفين، فقد يشعر أطراف الصراع بأن تحديًا يواجو 

الجميع سوف تضعف مشاعر الكراىية والبغضاء وتتجو باتجاه آخر بدل توجييا نحو 
 ــــ:()الداخل، ويمكن إبراز بعض األىداف التي تسعى الييا قيم التسامح منيا

زيادة الوعي والمعرفة بأصول المعبة ومن يقف وراء إثارة ىذه المشاعر وكشف  -1
مخططاتيم، ىذا األمر من شأنو ان يبعد التفكير بالقضايا الخبلفية الداخمية ومن 
ثم يضعف عوامل البغضاء والتعصب، والتثقيف نحو االيثار بكل شيء يسعى 

 .الى لم الشمل والوحدة 
تييئة وتفعيل أفكار وآراء النخب الثقافية لبلعتراف بالواقع لكي تتعامل مع  -2

القضايا الخبلفية بأسموب يتسم بالمرونة، والترويج لتنمية الشعور باحترام االخر 
 .واالعتراف بو وبحقو في ممارسة أفكاره وعقائده بالطريقة التي يؤمنون بيا 

التأكيد عمى ان ثقافة األقصاء والتيميش وأستخدام العنف ضد اآلخر لن تصل  -3
 .أي األطراف الى بر األمان، وىذا لن يكون اال من خبلل الحوار العقبلني الحر

السعي بتفعيل دور قيم التسامح والحوار مع اآلخر، عن طريق وسائل االعبلم  -4
بتجسيد الحوار والتسامح بتعزيز المقاءات الصادقة والنية الحسنة لمجميع لخروج 

 .الجميع سعداء دون خسارة أي طرف 
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 عن طريق ،وبشكل عام فإن العبلقات العامة يجب أن توظف برامجيا
وسائميا االتصالية بشكل موضوعي ومستقل في طرحيا لممواضيع التي يراد مناقشتيا 

وىذا مانممسو في برامج العبلقات  .  االحداث بصدق ومينيةالوقائع ونقل بومعالجتيا، 
العامة في لعب دورًا بارزًا وميمًا في التأثير عمى الجماىير بشكل عام، لكن معظم 

. الناس تحكميم عواطفيم وليس عقوليم 
جميع العبلقات العامة الناجحة تسعى الى تحقيق المنافع لدى برامج ان 

، عن طريق صياغة مناسبة ومبلئمة لمرسائل االتصالية، في حالتي السمم األطراف
والحرب، عمى عكس استغبللو وتوظيفو لمتضميل االعبلمي والكذب وتشويو الحقائق 

. واخفاء المعمومات عن الجميور 
 ليا دور أساسي في  وأنشطتياالعبلقات العامةبرامج ويتبين من ذلك ان 

المجاالت كافة، وىنا يتجسد دورىا في ظاىرة تنمية واشاعة ثقافة الحوار وتعزيز قيم 
التسامح، وُتشكل أنشطة وبرامج العبلقات العامة، كمدخل لبناء المجتمعات ونبذ 

الخبلفات، الذي يشكل محورًا وشرطًا أساسيًا لمسبلم والتقدم االجتماعي، والقضاء عمى 
ويتخذ التسامح عدة أشكال، منيا التي تتعمق بالعبلقات . التعصب ونبذ الكراىية 

االجتماعية بين األفراد والجماعات والعبلقات بين الدولة نفسيا، ويمكن تناول أبرز 
 :()المحاور الرئيسية في أنواع التسامح ىي

تتجسد قيمة التسامح الديني في كونو يقتضي المساواة في  :التسامح الديني -1
الحقوق فالجميع يمتمكون الحقوق والوجود والدين والثقافة، فالغاية في االختبلف 
ىو التعارف ال التناكر، والتعايش ال اإلقتتال، والتعاون ال التطاحن، والتكامل ال 

عد يو.التعارض فأىمية التسامح تتمثل في كونو ضروريًا ضرورة الوجود نفسو 
بالشكل أبرز المعوقات والعقبات التي من الممكن تجاوزىا وتخطييا ىذا النوع من 

وىذا مسؤولية الجميع منيا الحكومة أو االحزاب كون من اجل التقدم، الصحيح 
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أغمبيا ذات فكر وعقيدة أسبلمية، فضبًل عن توجيو الخطاب الديني الموحد الذي 
يقوم عمى أساس الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتطرف والتعايش السممي وقبول 

 لذلك لم تتطرق الكثير من الجيات المسؤولة وبصدق النية، والسيما عبرواآلخر، 
 عمى ىذا النوع الميم في دعم وأستقرار الببلد، وألىمية التركيزمن  الفضائيات،

 تقوية أواصر االخوة، وجمع شمل في الجانب الديني والروحي في حياة مجتمعنا
إنما ))وتتجسد أىمية الموضوع أنطبلقًا من قولو تعالىاالخوة ونبذ الخبلفات، 

إن الذين آمنوا ))وقال تعالى أيضاً . ()((المؤمنون إخوة فأصمحوا بين أخويكم
والذين ىادوا والصابئين والنصارى من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحًا فبل 

  .()((خوف عمييم والىم يحزنون
 ويتطمب احترام آراء اآلخرين وطرحيا وفق آداب الحوار، :التسامح الفكري -2

وعدم التعصب لؤلفكار فاالجتياد واألبداع حق لكل إنسان بغض النظر عن دينو 
أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادليم ))وما يعتقده،فقال تعالى

بالتي ىي أحسن إن ربكَا ىو أعمُم بمن ضلَّ عن سبيمو وىو أعمُم 
 .()((بالميتدين

 وىذا يقتضي ضمان الحريات السياسية فردية كانت أو :التسامح السياسي -3
جماعية مع نيج مبدأ المساواة والديمقراطية في تقرير المصير وطرح الرؤى، 
 .فاالنسانية بحاجة الى من يقودىا من يمتمك الرحمة والرأفة والشفقة عمى العباد

يجب ىنا التركيز واالنطبلق من مبدأ فيم اآلخر  :التسامح في المعامالت -4
وتجاوز االخطاء وترك الضغينة، بغية العمل عمى تقوية أواصر األخوة، كما في 

إدفع بالتي ىي أحسن فإذا الذي بينك وبينو عداوة كأنو ولي ))قولو تعالى
  .()((حميم
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صمى اهلل عميو وآلو )وىذا يقتضي عمبًل بمنيج رسولنا الكريم :التسامح العرقي -5
أييا الناس إن ربكم واحد وان أباكم واحد، كمكم ))، في خطبة حجة الوداع (وسمم

آلدم وآدم من تراب، أن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، ليس لعربي فضل عمى أعجمي، 
 . ()((وال أعجمي عمى عربي إال بالتقوى أال ىل بمغت الميم فأشيد

يتم تحديد التسامح االجتماعي بالتجاوز عن الخبلفات  :التسامح االجتماعي -6
ونبذ روح ومقابمة السيئة بالحسنة والعمل الصالح وتقديم يد العون والمساعدة، 

عن طريق اقامة المناسبات ومشاركة ابناء التعصب والقسوة والعنف، ويتم ذلك 
المجتمع مع بعضيم البعض، وىذه مبادرات يمكن من خبلليا تقوية االواصر 

 . والعبلقات االجتماعية بين االفراد بعضيم مع البعض االخر 
كما تتجسد في نشاط العبلقات العامة العديد من االساليب التي من شأنيا 
التأثير واإلقناع، لجمع الشمل ونبذ الخبلفات والتفرقة، والتي تتخذ أساليب عدة، 

ـ :()منيا ما يمي
 .الحوار العقبلني اليادف  . أ

 .التيدئة بكل الوسائل والطرق كافة  . ب
 .إحترام رأي الفرد، وضمان حرية اآلخرين  . ت
 .رحابة وسعة الصدر في تقبل اآلخر  . ث
 .عمى المصمحة الخاصة إعطاء األولوية لممصمحة العامة  . ج
 . التعميم والتثقيف لمقضاء عمى الجيل والفساد  . ح
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املبذث انرابع 
 برنايج عالقات عاية يقرتح نتعزيز  قافة انتسايخ واحلىاريع اآلخر

ُتعد أنشطة وبرامج العبلقات العامة من الوظائف الحيوية والميمة لفنون 
االتصال واالقناع لتدعيم العبلقات االيجابية بين القائمين عمى إدارتيا وبين الجميور، 
والعبلقات العامة كنشاط إجتماعي يخدم المصمحة العامة لمطرفين، يتضمن مشاركة 

المجتمع المحمي والبيئة االجتماعية المحيطة بيموميا وأفراحيا، والعمل عمى النيوض 
 .وغيرىا ...بالمجتمع ثقافيًا واجتماعيًا واقتصادياً 

كما ينظر لمعبلقات العامة من زاوية، أنيا فمسفة إنسانية أساسيا األعتراف 
بقيمة األنسان وبأىمية صوت الجماىير في تقرير االتجاىات الفكرية والسياسية 

 .واالقتصادية والثقافية وغيرىا 
وىذا يعني ان العبلقات العامة وظيفة اتصالية مخططة، تقع ضمن برامج 

القائمين عمى إعدادىا وتنفيذىا، وعمى ُمدد زمنية مستمرة قد تكون طويمة أو قصيرة أو 
متوسطة المدى، وىي بذلك ُتعد وظيفة مخططة ومستمرة تعتمد عمى األسس العممية 

  .()وليست عشوائية
ويسعى برنامج العبلقات العامة الى تحقيق أغراض عدة، منيا بناء قاعدة 
قوية وسمعة طيبة لدى الجماىير، ويعتمد برنامج عبلقات عامة لتنمية قيم التسامح 

وثقافة الحوارمع االخر، باالعتماد عمى التخطيط العممي، التي من شأنيا الوصول الى 
اليدف المطموب بأقل الجيود والتكاليف وبأقرب وقت ممكن، بمعنى ان أي برنامج 

 .اليمكن ان يتحقق بفاعمية اال باعتماده عمى التخطيط العممي 
ويبدأ التخطيط لبرنامج العبلقات العامة بتنمية قيم التسامح وثقافة الحوار مع 

، واليمكن تحديد أو وضع أىداف اال من من خبلل االهدافاالخر، عن طريق تحديد 
التخطيط، فالبرامج بحاجة الى أىداف تسير عمييا، واال فقدت أىميتيا وقيمتيا، وىنا 
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 تكون االىداف واضحة وواقعية ومتبلئمة مع إمكانات القائمين عمى تنفيذ أنيجب 
 .()البرنامج، ألن االىداف غير الواقعية يصعب تحقيقيا

ولكل برنامج من برامج العبلقات العامة أىدافًا معينة ومحددة، فبل يتحقق أي 
نشاط أو برنامج دون تحديد األىداف، ويتحدد أىداف برنامج العبلقات العامة لتنمية 

شاعة ثقافة الحوار مع اآلخر، عن طريق وضع األولويات لتمك  قيم التسامح وا 
ـ :()األىداف، وىي

 .ضرورة االحترام المتبادل بين األديان والطوائف والمذاىب كافة  -1
ستقرار المجتمع، من أجل البناء والتقدم واألزدىار  -2  .السعي لثبات وا 
 .زرع روح التعاون، وترسيخ قيم التعايش والحوار الحر والعقبلني  -3
 .التغمب عمى المواقف التعصبية واالنحيازية والتزام موقف الحياد  -4
 .إيجاد التوافق االجتماعي في المجتمعات المتعددة الثقافات  -5
 .االنفتاح بين الثقافات وتحقيق المكاسب المشتركة واليادفة  -6
 .إحترام جميع الحريات، وضمان حقوق االنسان التي كفميا الدستور والقانون  -7

 الذي يسعى البرنامج  الجمهور المستهدف،وبعد تحديد األىداف ينبغي تحديد
الى التأثير فيو، عن طريق تزويده بمعمومات جديدة لتوليد تصورات إيجابية لديو، وبما 
ان الجميور ىو اليدف االساسي والنيائي في عممية االتصال، فبلبد ان تكون لدى 
القائم باالتصال فكرة كاممة عن قدراتو العقمية وخصائصو النفسية والعاطفية، ليتسنى 

قناعو   .لو سيولة التأثير عميو وا 
ان شرائح الجميور تختمف بعضيا عن بعض، فمنيم األمي والمتعمم، والرجل 

الخ، من شرائح المجتمع، كل حسب طبيعتو وخصائصو، ...والمرأة، والصبي والطفل
أو تبعًا لمعطيات األحداث والوقائع، وىذه مسؤولية أنشطة وبرامج العبلقات العامة في 
كيفية مخاطبة الجميور المستيدف، وفق معايير وأساليب ترتقي الى توظيف برامجيا 
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ووسائميا ومضمون الرسائل االتصالية في بث ونشر قيم وروح التسامح والمباديء، 
 .التي من شأنيا تقوية العبلقات االجتماعية والقيم االنسانية واالخبلقية 

التي تعد من االمور االساسية الرسالة االتصالية، ثم يأتي شكل ومضمون 
في صياغة االسموب المناسب والخطاب البناء واليادف، والسيما الخطاب الديني 

المعتدل وغير المتشنج، الذي يدعوا الى التيدئة وعدم الترويج والتمسك بمغة أستخدام 
ان االنسان بطبيعتو كائن بشري لو الرغبة في معرفة كل ماىو . العنف والتطرف 

جديد ومتطور، وقد تطورت شكل وأساليب االتصال في العبلقات العامة بشكل متزايد 
وسريع، مما شكل إنموذجًا جديدًا في تداول المواضيع ونقل المعمومة، أي من الخطاب 

التقميدي البسيط  والمباشر، والمعقد في بعض االحيان لبلفراد الى أوسع وأحدث 
أسموب لمتأثير عمى المتمقي، ويتم ذلك من خبلل توظيف أفضل االساليب والطرق 

الحديثة في طرح المواضيع التي من شأنيا معالجة القضايا والموضوعات التي تيتم 
الوسيمة وبعدىا تأتي الخطوة التالية وىي تحديد وأختيار . بمسائل الرأي العام 

يصال الرسائل، فوسائل االتصال ىي التي االتصالية،  التي عن طريقيا يتم نقل وا 
تمكن برنامج العبلقات العامة من إيصال الرسائل واالفكار الى الجية المستيدفة، وفي 
حالة االخفاق في التخطيط الختيار لموسيمة المناسبة، فإن البرنامج سيكون في وضع 

وُيمكن لموسيمة االتصالية أن تمعب دورًا ميمًا في التأثير والترويج لزرع . الُيحسد عميو 
شاعة ثقافة الحوار وعدم التعصب وقبول االخر كبديل لمبدأ االقصاء  روح المحبة وا 

والتيميش، واحترام حقوق االنسان التي نصت عمييا جميع الشرائع السماوية 
والمنظمات االنسانية، باحترام االنسان كفرد وعدم أضطياده وسمب ارادتو وضمان 

إن أكرمكم ))حقوقو، وعدم إنتياكيا بأي شكل من األشكال، كما جاء في قولو تعالى
أما المرحمة األخيرة من التخطيط لبرنامج عبلقات عامة لتنمية  . ((()عند اهلل أتقاكم

وتتمثل بمراجعة شاممة لمخطوات التقويم، قيم التسامح وثقافة الحوار، ىي عممية 
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السابقة في قياس النتائج واالثار المترتبة عمييا، وتأخذ في ىذا المجال بالقواعد 
التجريبية والميدانية، مستخدمة طرق وأساليب االختبار النفسي والقياس االجتماعي 

وتتجسد أىمية التقويم في برنامج  . والمراجعة المتطورة لتحديد فاعمية ىذا البرنامج
شاعة ثقافة الحوار مع اآلخر، من أىمية ودور  العبلقات العامة لتنمية قيم التسامح وا 
الموضوع الذي يتناولو، إذ ُيشكل مفيوم نشاط وبرنامج العبلقات العامة في الترويج 
ومعالجة القضايا التي تيتم بقيم التسامح والتعايش السممي وتنظيم المساواة لمجميع 

وفق ما كفمو الدستور، بغية التغمب عمى التعصب والتمييز ونبذ المحاصصة 
براز اآلثار االيجابية التي يمكن تحقيقيا   .والكراىية، وا 

ويقوم برنامج العبلقات العامة بتقوية العبلقة بين جميع األطراف، والترويج 
شاعة ثقافة الحوار والتعايش السممي، عن طريق أساليب عدة  لقيم التسامح وا 

 ـــ:()أىميا
استخدام برنامج العبلقات العامة خطابًا دينيًا موحدًا، يتضمن عدم التحريض عمى  -1

العنف والتطرف واقصاء االخر، فضبًل عن استخدام لغة التسامح والحوار لتجاوز 
 .أي عقبة تواجييم مستقببًل 

إقامة االحتفاالت والميرجانات وتنظيم الزيارات وُحسن األستقبال البناء المجتمع،  -2
قامة المعارض والندوات التي يتم عرض ومناقشة المواضيع التي تمس الوحدة  وا 

 .الوطنية 
تكريس االىتمام بقيم التسامح وتفعيميا من قبل كافة مؤسسات وشرائح المجتمع،  -3

والسيما من قبل النخب الثقافية والفكرية والسياسية الحاكمة وغير الحاكمة، 
لترويج فكرة التسامح والتعاطي معيا إيجابيًا، سيما عمى الصعيد االجتماعي 

 .الخ ...واالخبلقي والثقافي
 .األحترام المتبادل بين االديان والطوائف والقوميات واالقميات والمذاىب كافة  -4
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أحترام رأي األفراد وضمان حرية اآلخرين، عن طريق التيدئة، وزرع روح التعاون  -5
 .وترسيخ قيم التسامح والتعايش السممي والحوار العقبلني الحر مع اآلخرين 

إصدار نشرات ودوريات خاصة، تتمثل في إعداد أخبار ومواضيع تيتم بتنمية قيم  -6
شاعة ثقافة الحوار والتعايش السممي مع االخر، واالىتمام بمشاعر  التسامح وا 

 .العائبلت واألفراد والعمل عمى تمبية حاجاتيم وأحترام مشاعرىم المتبادلة 
توظيف تكنموجيا المعمومات والتقنيات الحديثة في تفعيل والترويج لقيم التسامح  -7

وثقافة الحوار، من خبلل ربط تجارب دول العالم المتقدمة، واالستفادة منيا في 
بناء مجتمعاتنا وبأسموب ديمقراطي متطور معتمدًا عمى أفضل التجارب الحديثة 

 .لمدول في حل نزاعاتيا 
تعزيز العبلقات والصبلت مع المنظمات والييئات األقميمية والدولية، والسيما  -8

منظمات المجتمع المدني، السيما تمك التي تيتم بشؤون المجتمعات األنسانية 
 . والثقافية 
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  قنى انتسايخبرنايج عالقات عاية نتنًنة ين عهىيؤهالت انقائى:نناًال  ا
، وشيوع وكفاءة القائمين عمى برامج العبلقات العامةأىمية وتنمية قدرات  تبرز

فكرة اإلدارة الجماعية، بمعنى إبراز القدر الكافي من الروح االنسانية في المجاالت 
، عن طريق مؤىبلت وأساليب مؤثرة الدارة تمك كافة، وتقديم الحمول المناسبة ليا

نطبلقًا من تمك األىمية وتوظيفيا بالشكل البرامج والرسائل االتصالية المؤثرة،  وا 
الصحيح، ويمكن تحديد أبرز المؤىبلت الشخصية لمقائمين عمى إدارة نشاط برنامج 

ـ :()العبلقات العامة، ىي
يجب ان يتصف رجل العبلقات العامة بالشخصية : المصداقية والموضوعية -1

الصادقة والمستقرة واليادئة، بغية تحقيق التفاىم مع األفراد والجماعات وخمق 
إنطباع طيب وصورة ذىنية محببة لدى الجميور، أن القدرة عمى معالجة االمور 
بعقبلنية ومناقشتيا بشكل موضوعي وعدم التيويل والمبالغة، يجعل من االنسان 
رجبًل متميزًا وصادقًا لدى الجميور، النو اذا لم يكن موضوعيًا فسوف يكون من 

 .الصعوبة أن يكون موضوعيًا تجاه اآلخرين 
البد أن يتمتع القائم بنشاط العبلقات العامة بمؤىبلت : الذكاء وأسموب االقناع -2

عديدة منيا ان يكون ذكيًا وواعيًا لبلمور وقدرتو عمى معالجتيا بشكل عام، 
فالذكاء عامل ميم في تكوين الشخصية، وتنبع فييا قدرتو عمى اإلقناع والتأثير 

في اآلخرين واقناعيم بأسموب راقي وحكمة مستنيرة، وىذه تعتمد عمى أسموب في 
   .()التوجيو واإلرشاد، وبالكممة الصادقة، والعبارات المؤثرة في المتمقي

ان امتبلك الشجاعة والشخصية القوية المستقرة، : الشجاعة وقوة الشخصية -3
تجعمو مدافعًا عن آراءه ومقترحاتو بقوة وحكمة عن وجية نظره أمام اآلراء 

المضادة، الن القائم لنشاط العبلقات العامة، يجب أن يتمتع بأفق واسع وتقديم 
الحمول المناسبة عند حدوث االزمات التي تواجو مجتمعاتيا، وىناك مؤىبلت 
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وصفات أخرى كثيرة منيا، تمك التي تعتمد عمى االبداع والقدرة عمى التخيل 
والتأثير في آراء اآلخرين واتجاىاتيم، من خبلل الرغبة المستمرة واليقظة التامة 

في تتبع مايجري حولو من االحداث والسعي بشكل مستمر لمعرفة الحقائق 
ألنو كمما زاد . وعرضيا عمى الجميور، بيدف تبصيرىم واعبلم الراي العام 

أىتمامنا بالناس وتقديرنا ليم زاد ميمنا الى احتراميم والى وضع آرائيم ومشاعرىم 
 .موضع األعتبار واالىتمام 
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 :األستنتاجات
توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات التي يمكن عرضيا وفق 

 ـ:مايأتي
تبين لنا ان المجتمع العراقي بحاجة الى برامج عبلقات عامة مخططة لتعزيز  -1

التعايش السممي ونشر قيم التسامح، وأن يراعي الجميور وتنوعاتو، فضبًل عن 
 . تجاىل واختيار األساليب واألدوات المناسبة لتنفيذ البرنامج بالشكل السميم 

جتماعية ونفسية حثت عمييا جميع األديان، وقد  -2 ان التسامح فضيمة أخبلقية وا 
مارسيا األنبياء في نشر رساالتيم من أجل السمو باالنسان الى معالي الرفعة 

 .والمجد والبناء 
ان المؤسسات المختمفة لم تأخذ دورىا في تعزيز لثقافة الحوار وقيم التسامح،  -3

 .والترويج لحقوق االنسان التي نصت عمييا دساتير حقوق االنسان في العالم 
ان لوسائل االعبلم المختمفة أىمية كبيرة في نشر المواضيع والمقترحات الميمة  -4

التي من شأنيا وضع الحمول المناسبة والمقترحات االيجابية، من أجل إعادة الثقة 
 .والتنمية لقيم التسامح وثقافة الحوار مع اآلخر 
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 :انتىصنات
دعم برامج العبلقات العامة التي من شأنيا معالجة قضايا المجتمع، سيما في  -1

شاعة ثقافة الحوار مع اآلخر، كبديل عكسي لثقافة البلتسامح  تنمية قيم التسامح وا 
 .والنتائج السمبية المترتبة عميو 

ضرورة االعتماد عمى نتائج البحث العممي، وتوظيفيا في مجال التخطيط لبرامج  -2
وأن يتم التقييم الدائم لتنفيذ . عبلقات عامة ناجحة، بغية تحقيق أفضل االىداف 

ىذه البرامج لمعرفة األنحرافات التي قد تحدث أثناء التنفيذ ومعالجتيا بشكل 
 .يتناسب مع أىداف البرنامج 

مراجعة المناىج الدراسية في الثانويات والجامعات، بالتركيز عمى مفردات المناىج  -3
التي ُتسيم في ترسيخ الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، واالبتعاد عن كل 
ما يخدش أو يصعد من حالة االستقرار، والتركيز عمى جوانب الوحدة ونبذ العنف 

 .والتطرف وقبول االخر واحترام راي االفراد ميما كان مستواىم في المجتمع 
مد جسور التعاون بين القضايا المتفق عمييا كافة، والتواصل لمزيد من المقاءات  -4

والحوارات والمنتديات لبحث القضايا المتنازع عمييا، ووضع ضوابط ومعايير ثابتة 
تتعيد بيا جميع األطراف، ألنياء حالة العداء عبر الحوارات المستمرة لمخروج 

 .بنتيجة مرضية لجميع األطراف 
تفعيل دور القائمين عمى تنفيذ برنامج عبلقات عامة، وتزويدىم بمختصين في  -5

 .مجال العبلقات العامة وعموم االتصال االخرى 
تحديد وأختيار الوسائل االتصالية المناسبة، التي تسيم في بناء برنامج عبلقات  -6

 .عامة ييدف الى تنمية ثقافة التسامح والحوار مع االخر 
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قيام وسائل االعبلم المختمفة عمومًا والفضائيات خصوصًا، بالترويج لقيم التسامح  -7
وثقافة الحوار وقبول االخر، كبديل عن التيميش واالقصاء وعدم اإلصغاء الى 

 .اآلخر 
إلتزام العاممين والقائمين عمى برامج العبلقات العامة بالمعايير االخبلقية والمينية،  -8

 .واالبتعاد عن تخديشيا بكل ما ىو ُمنافي لمواثيق ومباديء الشرف المينية 
فسح المجال أمام الجميع لمتعبير عن آرائيم ومعتقداتيم بكل حرية ودون تردد أو  -9

خوف، وىذا شأن القائمين عمى المجاالت التي تعنى بالشؤون االنسانية واألنشطة 
 .الديمقراطية 

عطاءه  -10 عدم إقصاء وتيميش أي فرد من أفراد المجتمع، وميما كان مستواه، وا 
فرصة لممشاركة في البناء وأحترام رأيو والتعبير عنو ميما كان شكل ولون ىذا 
الراي، الن عمى الجميع المشاركة في بناء أوطانيم، وىذا الدور يقع عمى برامج 

العبلقات العامة في التنمية والتوعية لثقافة التسامح مع االخر كفمسفة 
 .إجتماعية
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